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Editorial

Canalização de Lourdes Rosa

Todos os meses, durante a lua cheia, realizamos
na Escola uma vivência com os Seres de Luz. Os Seres
que se manifestam através da canalização espiritual
consciente, geralmente, são diferentes a cada mês e
são eles próprios que, antecipadamente, nos informam
sobre os Mestres ou Mestras e outros Seres de Luz
que vão atuar no mês seguinte.

Um dos objetivos dessas vivências mensais é
o de proporcionar a todos os presentes a oportunidade
para que tenham suas próprias experiências e para
que, por si próprios, saibam distinguir os verdadeiros
Mestres de Luz dos falsos Mestres que hoje poluem
nosso universo espiritual.

Outro dos objetivos é o de ajudar para que cada
um encontre seu verdadeiro caminho interior, se
sublime, de modo que haja uma real transformação e
transmutação que leve à unificação com a alma, à
libertação e iluminação espirituais.

No mês de junho de 1996 tivemos a
participação das Grandes Mães Universais e foi uma
vivência muito especial. Suas energias, seu infinito
amor, sua sabedoria universal nos envolveram a todos

e penetraram profundamente em nossos seres.

Por muito que queiramos, nossas palavras serão
insuficientes para explicar as experiências tão belas
que todos vivenciamos.

Neste número transcrevemos as mensagens das
Grandes Mães, procurando, assim, compartilhar com
nossos leitores uma parte dessas experiências
maravilhosas e coletivas. Esperamos que seus
ensinamentos e energias cheguem também a todos
vós.

Procurem se relaxar, fiquem com a mente
calma, leiam estas mensagens com o coração e a alma,
liguem-se a cada uma das Grandes Mães, sintam suas
energias e seu profundo amor pela Humanidade.

Que você, caro leitor, possa através deste meio
ter um pouco das experiências que todos tivemos
naquele dia.

Henrique Rosa e Lourdes Rosa

Expulsa do cé-
u cristão, ela sobrevi-
ve no mundo dos
astros e na terra a fim
de semear, a essência
da vida.

Existe uma
lenda, pouco conheci-
da, ligada à Grande
Mãe Ísis que diz:

Todos os lagos
e rios do mundo são
lágrimas que
escorrem dos olhos
de Ísis, Ela chora por
seus filhos
aprisionados na Terra,
que sofrem e são es-
cravizados pelas
forças das trevas que
não os deixa regressar
ao Reino da Luz e do
Divino Fogo
Sagrado.

Através das
suas lágrimas Ela faz
os alimentos
crescerem e assim,
seus filhos terão forças e coragem para se libertarem do poder
negro escravisador.”1

1 -  do livro: “O Caminho da Luz, a Iniciação Aquaria-
na”– Henrique Rosa e Lourdes Rosa.

Filhos do Meu Amor Universal! Que a Luz Reden-
tora do Amor Crístico desça sobre vós, a fim de que
possamos mais uma vez estar unidos na mesma Unidade
da Trindade Divina!

O Amor Divino resplandece nas almas que estão
no caminho, almas que lutaram vida após vida para resgatar
o Amor Crístico e, através dele, trilhar a ação divinizadora
implantada no Espírito.

Milhões de almas encarnaram, reencarnaram
centenas, milhares de vezes ao longo das eras e atingiram,
nesta época, dentro do planeta Terra, a etapa mais
importante de sua trilha evolutiva, ao conseguirem,
exatamente numa Era Aquariana, dominar algumas de suas
conquistas espirituais.

Estas almas não aceitam mais olhar para o passado
estagnante, para um passado que impediu que seus
caminhos fossem de Luz. Agora, vislumbram um futuro
maior, estão banhadas pela Luz do Amor Universal, estão
na Luz, não podem mais negar a Luz. E diante da Luz as
suas perspectivas, os seus objetivos são maiores. Não visam
mais a si mesmas, nem apenas ao seu grupo restrito de
comunhão amorosa, mas sim, a uma humanidade ou às
humanidades, a um Sistema Solar, a galáxias e, de-
terminadamente, buscam impulsionar suas personalidades
para uma ação dinamizadora, uma ação maior.

Estas almas estão quebrando as algemas de suas
personalidades, estão dinamizando o amor de dentro para
fora e de fora para dentro. Aguardam que novas energias
possam centralizar definitivamente a persona
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Continuação

lidade no Grande Amor Universal, diluindo, deste modo,
as divisões, os bloqueios, as muralhas que ainda estão
diante dos olhos da personalidade.

É preciso abrir os olhos que estão dentro de cada
um com a força da Luz da Alma. Os olhos do coração,
imersos na Grande Luz Crística, estão olhando para
cima, para a Luz da Alma e do Espírito, estão sendo
transmutados, renovados e sob uma Nova Luz
conseguirão apreender a vida maior e expandir os seus
horizontes nas consciências e nas mentes.

A união do coração com a consciência resgata os
verdadeiros dons de Alma e Espírito, porque através
dos novos horizontes, da consciência e da mente, os
corações humanos abraçarão novas etapas da unidade
interna.

A unidade que a alma e o espírito vêm trilhando
descerá também aos planos da matéria e abarcará todos
os Filhos da Luz que trarão, através do Amor Crístico,
a possibilidade de trazer também para a Luz as almas
que não conseguiram atravessar os portais luminosos.

Oh, filhos do meu Amor Universal! O momento é
muito importante para vossas almas e espíritos. Não
podemos mais permitir que as forças das sombras limitem
o trabalho de Luz. Temos que trabalhar na unidade da
Luz, temos que estar todos unidos para implantar neste
planeta uma nova ação, uma nova linguagem, uma nova
Tríade, em que os corações, as mentes e as almas
sintonizem-se nos novos princípios pioneiros e sagrados
do amor. Temos que caminhar na mesma Tríade, seja
nos planos: físico, astral, mental, da alma, espírito ou
divino.

Tendes que vos unir numa corrente universal,
sois pontos luminosos a aumentar a ação do amor neste
planeta. Tendes que iluminar todos os cantos desse
planeta, transmutar suas energias, expandir a Luz que
está no centro do seu corpo luminoso. Tendes que trazer
para a vida de todos os seres esta Tríade, por isso, o
Filho amado, o querido e bem-vindo Cristo, está
descendo aos vossos corações através das energias
cósmicas e solares. O Cristo está vindo e instalando-se
dentro de cada um, fortalecendo a unidade interna, a fim
de que através das energias trinas os horizontes internos
do vosso universo maior possam ser expandidos, numa
ação verdadeiramente amorosa para com os vossos
próprios santuários e os templos internos que constituís.
Através de todos os vossos centros de energias, estão
sendo emanadas essas energias que vêm do espírito e
da alma, dinamizando os vossos corpos e os chakras,
as células e os átomos; colocando-vos dentro de novas
vibrações energéticas, transmutadoras, renovadoras e
inovadoras; transformando o velho em novo, inovando-
vos como filhos; resgatando nas essências a verdadeira
Luz, a verdadeira Trindade, a verdadeira unidade.

Esta ação abrange toda a humanidade, mas
aqueles que são os dignos “arautos da Luz”, discípulos
no caminho, serão a cada dia melhores instrumentos do

Amor Crístico, a cada dia veículos mais fiéis deste Amor
Crístico, a cada dia portadores mais dignos deste Amor
Crístico.

Através de vós, assim como de todos os discípulos
deste planeta, poderão ser abertas novas portas e
portais, que atrairão as almas que ainda não estão no
Caminho. A responsabilidade agora é vossa também.
Até a última Lua de maio a responsabilidade era muito
mais dos desencarnados do que dos seres encarnados;
todos trabalharam em todos os planos e dimensões para
fortalecer os portais luminosos que direcionavam as
almas para o Caminho da Luz. Agora, aqueles portais
foram fechados e só serão reabertos através da ação de
todos os discípulos que estão encarnados nos planos da
matéria. Agora está nas mãos de todos aqueles que
assumiram também na alma e no espírito a
responsabilidade pelo resgate dessas almas que estão
perdidas no mundo das sombras. Por isso, a vossa ação
interna, a partir de agora será muito mais dinâmica,
abrangente e atingirá num todo os vossos corpos, de
dentro para fora. Haverá uma ação de um novo florescer
das vossas energias trinas, um florescer das energias
Crísticas.

Deste modo, sois como flores e estais florescendo.
E quando vos tornardes a flor, quando as energias
Crísticas se expandirem, em vós e através de vós, estareis
cumprindo o vosso papel na Terra. Esse trabalho está
se iniciando hoje, sois agora arautos do Amor Universal,
arautos de uma Nova Ordem Universal que a Hierarquia
Maior está trazendo, que o Governo Oculto do Mundo
está implantando. A responsabilidade no vosso caminho
é muito maior. A vossa alma tudo fará para desbravar
esse novo caminho.

A força interna no ser humano aumentará e tenderá
a uma ação de expansão da consciência e da mente. O
vosso trabalho interno será dinamizado e a
personalidade, a princípio, oferecerá alguma resistência,
as tentações aumentarão porque é fundamental que esta
vontade interna seja definida, seja límpida e que esta
missão seja abraçada internamente, em todos os aspectos
do vosso universo interno, de coração, mente e
consciência. Então, a vossa luta interna agora também
será mais intensa, mais forte.

Muitos discípulos estão com suas almas fortale-
cidas e este trabalho não será difícil para eles; uma nova
força despontará internamente de fato, exigindo uma
coordenação maior de suas energias. Haverá um ímpeto
para a unidade, um impulso a uma ação abrangente que
una todos os aspectos do potencial interno, haverá muitas
energias que confluirão para o centro energético em cada
um, fortalecendo-o. Todas as necessidades físicas, emo-
cionais, mentais e espirituais estarão confluindo para o
mesmo centro energético, dinamizando as características
e tônicas da essência em cada um.

Haverá uma necessidade, em todos os discípulos,
de corrigir tudo o que estiver destoante das tônicas e da
linguagem interna, tudo o que estiver fora

MÃE ÍSISMÃE ÍSIS
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de equilíbrio. Haverá uma força universal
favorecendo as restaurações internas, os reequilíbrios,
e serão cada vez mais fáceis os passos de cada
discípulo no caminho, na medida em que conseguir
fortalecer internamente a sua verdadeira liberdade
interna. A cada conquista as energias do universo
confluirão para garantir novas conquistas. Quanto
mais conquistas forem feitas em prol do caminho
interno, mais Luz será alcançada, maior será o
discernimento, a maturidade e a conscientização do
discípulo. E só almas dinamizadas podem ajudar a
iluminar os novos portais que atrairão as almas que
estão perdidas na humanidade.

Sois colunas de Luz de um grande templo, o
templo das energias aquarianas. Sois necessários e
importantes; cada um de vós representa uma pequena
coluna que ajuda na sustentação das colunas mestras.
É um trabalho de união, de unidade, de amor, de fra-
ternidade, de justiça e de correção. As energias
aquarianas são energias corretivas, cada um irá
cumprir segundo o que está determinado por sua
própria alma. As Leis Universais estão doando a cada
alma a dádiva de corrigir as suas falhas e de direcionar
a sua ação para os objetivos superiores e relacionados
à evolução universal. Esse é um trabalho
revolucionário na humanidade, porque modifica
completamente as ações kármicas de cada alma.

Prestai atenção para aproveitar todas as
oportunidades de renovação. As Leis Universais estão
descendo e abraçando as almas que estão no
Caminho. Se cada alma conseguir resgatar as energias
Crísticas necessárias para implantar a grande Obra
da Luz, do amor, da fraternidade, da união, da paz e
da justiça, essas mesmas almas terão acesso a uma
transmutação kármica, transmutarão os seus resgates
mais difíceis numa ação amorosa, numa ação Crística.
Cada conquista no Caminho da Luz atrairá energias
com suas leis corretivas e unificadoras. A cada
conquista estareis somando mais para doar mais. A
cada ação que a alma realizar voltada para as energias
universais, o Espírito dará à alma a condição de
transmutar e inovar os seus passos no Caminho. A
alma agora andará mais rápido, cada vez mais rápido.

Todos os filhos no Caminho entrarão numa
grande ação emergente e dinâmica. Prestai atenção
na Luz que desponta dentro de vós, olhai para os
aspectos das vossas almas que estão sendo
trabalhados, prestai atenção em todas as energias que
receberdes, nas diretrizes que todos os Seres de Luz
estão trazendo para cada um de vós.

Ficai atentos às instruções dos vossos Mestres
individuais e para as instruções que as vossas almas
também vos trarão através da intuição e do
sentimento.

Energicamente estais mudando, energicamente
um novo corpo está sendo reinaugurado e as vossas

energias estão numa forte transmutação, numa forte
transformação, numa grande renovação. A poderosa
ação das energias Crísticas está conseguindo aglutinar
dentro de vós todas as possibilidades de resgatar a
verdadeira união que foi perdida numa outra era
aquariana. Agora, aumentará o número de canais e
de instrumentos do amor e diminuirá o número de
canais e instrumentos do desamor, da discórdia, da
desunião. Todos os discípulos que não conseguiram
aproveitar as oportunidades para dinamizar os seus
canais espirituais e que vieram servindo às energias
das sombras, que vieram servindo e confundindo as
personalidades, esses canais serão fechados, porque
as almas não conseguiram atravessar os portais, não
conseguiram expandir a Luz tão dinamicamente
quanto era necessário, e em vez de canais espirituais
se tornaram instrumentos da destruição, da divisão,
da desunião, da injustiça, da desordem, da
infelicidade, das angústias, das tristezas, do
sofrimento e da dor. São almas que falharam porque
não conseguiram caminhar até os portais maiores das
energias que os enviariam a patamares e degraus mais
elevados, onde poderiam conquistar o
aperfeiçoamento na canalização das energias
superiores. Infelizmente, não conseguiram a
sublimação da personalidade e agora, a desunião, a
mistificação e a falsa espiritualidade serão motivos
para uma transformação real. Todas as energias que
foram direcionadas erroneamente, em nome da
canalização espiritual, retornarão e serão agentes de
sua própria transformação interna. Esses discípulos
terão de retornar ao Caminho da Luz, terão de achar
novamente as pegadas da alma em direção à Luz.
Deste modo, muitos canais famosos publicamente
desaparecerão de uma hora para outra, não ouvireis
mais falar deles. Muitos desses seres humanos se
diziam canais espirituais e divulgavam, através dos
meios de comunicação, uma ação falsa e negativa,
mascarada de verdade. Esses desaparecerão, porque
não terão mais condições nem forças para continuar
dando brilho às suas personalidades, para continuar
enganando almas que estão sedentas de Luz, seres
humanos inocentes que buscam uma unidade com
suas almas.

Nesta humanidade crescerá o número de
verdadeiros canais, almas que através do seu amor
puro dinamizarão suas personalidades, seus canais
de ligação com as energias superiores, com o espírito
e, silenciosamente, se colocarão a serviço do
verdadeiro amor universal, crescerão no Caminho da
Luz, conquistarão as iniciações necessárias para que
possam ter condições de trazer para o plano físico
novas ações, novos meios de elevar todas as almas,
toda a humanidade para a Luz. E vereis então ao vosso
redor uma nova realidade surgir.

No meio do modismo esotérico que hoje mais
escraviza do que liberta, surgirá a verdade
inquestionável em relação à vida e à evolução para
diluir a falsidade. No mundo há a efervescência de
uma falsa espiritualidade que repete-se na
superficialidade das mentes e das palavras. Há muitos

ContinuaçãoMÃE ÍSISMÃE ÍSIS
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Enenhuma correspondência com a verdadeira Obra de
Amor Universal; onde as personalidades brilham para
encobrir as reais dificuldades em se posicionarem de
acordo com os princípios reais da verdadeira vida
espiritual. Sempre ocupados com suas fantasias, com
suas festas, esses seres humanos não olham para a
humanidade e nem para os milhares e milhares de
almas que buscam uma ajuda real para avançar no
caminho evolutivo, não trabalham o seu próprio
universo interno, não criam condições necessárias
para transformar a velha linguagem numa nova
linguagem de ação. As suas palavras são palavras
vazias, embora muito bonitas; falam de Mestres, de
anjos, de arcanjos, de devas, de Luzes, dos sete raios,
de Hierarquias, mas e daí? Não fazem nada! Não
fazem nada em sintonia com a alma e com o
verdadeiro amor, não fazem nada para conquistar o
Amor Crístico; não podem doar amor, não podem
realizar nada no amor.

Os verdadeiros grupos dinamizadores de uma
ação universal, humanitária, fraternal e justa são
formados por aqueles que compõem estas colunas às
quais me referi ainda há pouco. Estes são seres
amados, são os Filhos da Luz, os Filhos do Sol, os
filhos da verdadeira trindade luminosa, que
procuram trabalhar sempre a trindade, estão sempre
buscando uma unidade maior com a alma, de coração,
com fé, com vontade, com determinação, com amor.
Estes estão buscando resgatar o verdadeiro amor
internamente nas suas almas e espíritos, estes se
permitem ser sementes da Luz Maior para poderem
crescer e evoluir; jamais querem ser os “maiorais”,
jamais querem ser os detentores da verdade e da
sabedoria, mas sim, através da humildade, ser as
sementes, os novos pontos de Luz para a expansão
da verdade divina. Estão voltados para as
energias que se movimentam de dentro para fora e
de cima para baixo porque, deste modo, saberão
melhor desenvolver o que está dentro deles próprios
e melhor discernir o que está fora, o que está abaixo
e o que está acima deles próprios. Este movimento
está sendo dinamizado grupalmente, por isso, todas
as almas que estão aliadas a essa corrente universal
serão beneficiadas por todos os que estão caminhando
e conquistando a Luz.

Quando estiverdes conquistando
individualmente vossa Luz interna, expandindo-a,
renovando-a, inovando-a, estareis também atraindo
os irmãos que trabalham na mesma tônica, na mesma
vibração. Em conseqüência, reunireis muitos irmãos
amados, muitos irmãos queridos e esta ação grupal
dinamizará uma energia poderosa que reside em cada
alma, em cada espírito; sereis como uma grande
espiral grupal, onde cada um constitui parte de uma
grande ação Crística, de transformação e de
transmutação desta humanidade. Sereis como pontes
a auxiliar muitos irmãos que buscam a verdadeira
Luz de suas próprias almas, sereis como archotes,
pontos luminosos na escuridão. As vossas energias
grupais aglutinarão um nível mais elevado de

vibração e aí vereis a força que tem o Amor do Cristo
em vós. Sereis instrumentos reais desse Amor
Crístico. Estareis cumprindo, tal como São Francisco
de Assis, a vossa ação amorosa e onde estiverdes
levareis o amor, a paz, a fraternidade, a misericórdia,
a compaixão, a verdadeira união de amor com todos
os irmãos, a verdadeira fraternidade universal.

Não é necessário justificar racionalmente o que
deveis fazer, é preciso sentir o que fazer, sentir para
que a ação seja vivida, exteriorizada, expandida. É
preciso sentir a obra de vossas almas, é preciso sentir
a direção de vossas almas. Não é o mesmo que pensar
na direção das vossas almas. É mais importante sentir,
pois, só assim poderá ser vivenciado o que está re-
nascendo, o que está sendo resgatado, o que está res-
surgindo, o que está sendo inovado dentro de vós. É
preciso ganhar condições internas para aproveitar
todos os passos de vossas almas, aproveitar a
verdadeira vida e conhecer o que é ser uma alma que
tem um corpo no plano físico. Acordar do velho sono
e compreender que sois importantes instrumentos da
renovação da vida maior.

Sois almas dignificadas no plano físico,
ganhastes um corpo, uma mente, uma consciência,
uma forma especial de direcionar a Luz, uma forma
especial de expandir a Luz, por isso, estais no plano
físico, caso contrário estaríeis em outros planos e
dimensões. As vossas almas conquistaram o direito
de realizar uma grande obra neste momento evolutivo
da humanidade.

Um grande número de almas conseguirá
alcançar os patamares das iniciações maiores porque
elas estão reencarnadas e não conseguiriam se não
estivessem no plano físico. Por isso, sois dignos de
resgatar muitas das energias dinamizadoras que
renovarão a evolução da vida neste planeta. Sois
almas que atravessaram os portais maiores da Luz,
agora estais dentro da Luz e dentro da Luz tendes o
trabalho de conquistar todas as formas possíveis para
criar as mesmas condições para os vossos irmãos, a
maior parte dessa humanidade que está sofrendo
intensamente com a falta da Luz, com a falta desta
ação interna dinamizadora. É preciso que todos juntos
trabalhem para acabar com a dor, com o sofrimento,
com a miséria, com a injustiça, com a penúria, com
todas as formas escravizantes neste planeta.

Está em vossas mãos agora trazer a
humanidade para a Luz. A pirâmide da Luz desceu
até o plano físico e esta pirâmide só se expande na
unidade. Enquanto estiverdes na unidade com as
vossas almas, trabalhando internamente para
transmutar, transformar, renovar, inovar, estareis
atraindo cada vez mais energias cósmicas e solares
para corrigir a dinâmica interna e restaurar a unidade
dentro e fora do ser humano. Não importa se as vossas
consciências não conseguem ainda traduzir todo o
trabalho interno, o importante é permanecerdes
internamente nesta dinâmica. Quanto mais for
assumido conscientemente este trabalho interno,

ContinuaçãoMÃE ÍSISMÃE ÍSIS
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ENa unidade o discípulo sente-se em casa, em
paz, num caminho ensolarado, brilhante, irradiante, em
sintonia com a força da verdade que reside em sua alma.

A dinâmica interna de todas as almas que
abraçaram o Caminho da Luz é muito diferente da
dinâmica dos seres humanos que ainda não
conseguiram abraçar a Luz. Por isso, vos sentis
diferentes no mundo e, por isto, tendes um grande
trabalho a realizar no mundo. O mundo não vai mudar
só porque estais no Caminho, o mundo vai mudar
porque estais transformando o mundo na medida que
estais vos renovando neste mundo, estais no lugar certo
e no momento certo. No Caminho estão todos os Mestres,
todos os Seres de Luz, os Anjos, Arcanjos, os Devas, todos
os Seres Solares e Cósmicos. Mas o mundo muda porque
estamos no mundo, nos universos, nas galáxias, cada qual
na sua função, no lugar certo, no momento certo. É uma
forma diferente de ver a própria vida.

Sois almas com responsabilidade no plano físico,
não deveis buscar o passado, nem interessa vos
limitardes ao que fostes, ao que conquistastes, porque
somente a Luz da Alma vos dará a verdadeira
consciência do que realmente sois, do que fostes e
do que fizestes nas vidas anteriores. Quando
retomardes o sentimento da alma, a sua tônica e
vibração, sabereis que não fizestes tantas conquistas
quanto gostaríeis, mas que diante de vós está um
horizonte imenso para conquistar, e que as vossas
vidas anteriores constituíram uma preparação para a
vida atual. Portanto, o passado e toda a sua sabedoria,
a sua experiência e sua vivência estão na vossa alma,
e só através da experiência nesta vida conseguireis
prosseguir no Caminho da Luz.

É importante direcionar a perspectiva da vida
para a Luz. Muitos candidatos a discípulos caminham
olhando para trás, para os lados, se ocupando em saber
quais são as almas que estão melhores, quais são as
piores. O importante é olhar para a frente, para os
horizontes do Caminho que está trilhando, lá adiante
despontará um Novo Sol, o Sol do Cristo Solar e
Cósmico. É para lá que todo discípulo deve caminhar,
é para lá que deve levar seus irmãos; não importa se
suas almas são mais ou menos evoluídas, o que
importa é que possam escalar a montanha em direção
aos horizontes maiores da alma e do espírito.

Atentai em atualizar a compreensão a respeito
da vossa vida espiritual, buscai atualizar a consciência
da vida espiritual e diluir todas as fantasias que têm
vos impedido de prosseguir. Nenhum Mestre criará
milagres, somente o próprio discípulo pode construir
seus próprios passos no caminho, sejam eles belos
ou não. O milagre está dentro de vós porque só com
a Luz da Alma podereis realizar a verdadeira vida,
resgatar o verdadeiro significado do caminho, resgatar
o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade, a
verdadeira justiça. É importante atualizardes os
objetivos das vossas vidas em vez de desperdiçar tanta
energia com coisas superficiais.

Deveis buscar sempre as energias superiores para
que melhor sejam dinamizados os ambientes em que
viveis, sejam eles familiares, profissionais ou sociais.
Muitos fazem o exercício contrário: deixam-se esvaziar
energeticamente nos ambientes sociais, familiares e
profissionais, e depois pedem ajuda à alma e ao Mestre
para, rapidamente, perderem todas as energias ganhas
pela repetição dos mesmos erros.

Múltiplas energias se internas evaporam porque
permitis as invasões e as desarmonias. Porém, isto
desestrutura o vosso templo, os vossos santuários
internos, faz com que os vossos passos sejam pesados,
lentos, vagarosos. Desta forma, cada passo torna-se muito
desgastante. Tendes que aprender a concentrar a Luz nas
consciências, nas mentes e nos corações, a voltar os olhos
para a humanidade e perceber que está na hora da ação;
que esta ação só será eficaz se houver uma consciência de
que estais resgatando, reconstituindo, reconstruindo o
templo que sois e, como tal, esse templo, precisa ser
realimentado, reestruturado, reequilibrado.

Este é um trabalho de amor pelos outros, é um
trabalho de amor pela humanidade, porque sem esta
conscientização individual, sem esta correção,
também a nível físico e astral, não podereis realizar
o trabalho da mente superior e da alma. Arrumar a
casa, organizar a vida interna também é um trabalho
de amor. Não podeis ser piedosos e prometer o que
não tendes para doar. Isto é negativo, a piedade nada
faz mas o amor sim, a misericórdia sim, a compaixão
sim. É importante redimensionar os valores e
princípios de vida; sois almas e, como tal, estais em
corpos que não estão em equilíbrio. A alma precisa
de corpos fortes energicamente, de corpos que
estejam numa transformação e transmutação rumo à
renovação, para exteriorizar-se por todos os meios
possíveis, por todas as células, por todos os átomos. Sois
almas cujas consciências estão sendo dinamizadas, já podeis
sentir os lampejos da alma direcionando-vos, imprimindo
em vossos passos, na passagem por esta vida atual, um
propósito determinado, um sentido maior.

Sois almas em contínuo processo de expansão na
Luz. É por isto que os olhos internos estavam cheios de
obstáculos e no presente ciclo estão sendo reabertos.
Está na hora de direcionar os vossos olhos, os vossos
ouvidos, os vossos sentidos para um trabalho de união
com o Cristo. O Cristo está convosco, está em vós,
está à vossa espera, está à espera dos vossos passos no
Caminho para que a Sua ação se faça sentir em níveis
mais próximos da realidade humana.

Deveis tomar muito cuidado com o que fazeis com
as energias Crísticas, pois elas estão sendo dinamizadas em
todas as almas. Se forem aplicadas corretamente, elas a-
trairão mais energias Crísticas, e as energias trinas dimen-
sionarão a Luz nas vossas mentes e consciências de acordo
com o potencial de alma, que melhor se exteriorizará em
cada ação Crística. As almas atrairão a sabedoria das vidas
passadas em cada ação Crística, exteriorizarão o seu ver-
dadeiro potencial, as suas verdadeiras conquistas, a sua

ContinuaçãoMÃE ÍSISMÃE ÍSIS
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verdadeira sabedoria; aí, sabereis quem sois, de onde
viestes e para onde estais indo.

Estais diante de um futuro que depende de vós.
Daqui para a frente a união, a justiça, a fraternidade, a
verdade, a igualdade dependem de cada um de vós.
Daqui a para frente sereis também responsáveis
por uma ação grupal.

A pirâmide da Luz desceu ao plano físico e aqueles
que estão no Caminho da Luz estão dentro da pirâmide; o
futuro será parte daquilo que também realizardes. Muitos
Seres de Luz estão nos planos superiores da matéria e da
não matéria trabalhando em unidade com todas as almas
que estão no caminho. Portanto, se falhardes, o trabalho
também falhará; se crescerdes, o trabalho também crescerá
e, quando digo vós, estou me referindo a uma terça parte
da humanidade à qual pertenceis. Estais num caminho
luminoso que tem dinamizado o trabalho do Cristo em várias
etapas, a fim de que os dois terços da humanidade também
entrem na Luz. A responsabilidade também está em vossas
mãos, no posicionamento que assumis perante os outros,
perante a vossa própria consciência.

Precisais refletir muito a respeito da verdadeira vida
que pulsa em vós. Como almas que sois, tendes que
aprender a implantar no plano físico os valores maiores da
vida, resgatar o sentido da vida real, conquistar mais Luz,
para que maiores sejam as chances de todos ampliarem os
níveis de uma consciência divina. E assim podereis começar
a colher os frutos de todas as vossas lutas passadas, todas
as conquistas passadas de outras vidas, e mais conscientes
sereis no Caminho podendo aprender do passado os erros

e a experiência dos mundos densos.

A partir da Era de Aquário estais iniciando
um caminho de retirada dos mundos mais densos
da matéria, o planeta que habitais assumirá uma
nova etapa evolutiva; então, as vidas anteriores
representam um passado de energias muito lentas,
muito densas, e o futuro representa uma trajetória
de energias mais sutis e muito rápidas. Portanto,
não importa muito o passado, importa sim o futuro
e o que podeis realizar daqui para a frente.

Diluir as fantasias espirituais e assumir a
vida real como alma e espírito que sois, divinizar
a vida que viveis, divinizar as vossas mentes, as
ações, as consciências, os corpos, este é o trabalho
que está à vossa espera, esta é uma ação que a
Grande Mãe Rowena está doando a cada um de
vós, como uma Mãe muito próxima que é de todos
os seus filhos. Ela tem realizado um trabalho
fecundo para auxiliar todos os seus filhos amados
neste planeta, não só a vós, mas a todos os filhos
da natureza, e é com Ela que ficareis agora, e a
Ela deveis abraçar, é a Ela que deveis vos unir para
aproveitar todos os instrumentos e todas as chances
que Ela trouxer de renovação para cada um de vós.
Permanecerei em Espírito e em Verdade convosco
ao lado da Nossa Querida Mãe Rowena.

Que a Luz do Amor Crístico permaneça
eternamente em Vós.

ContinuaçãoMÃE ÍSISMÃE ÍSIS

Canalização de Eliana Vita

Meus filhos na Luz, recebo as energias Crísticas
Solares e as transformo para levar a todos os Reinos
a Tríade e para despertar as energias aquarianas que
renovarão o planeta, renovarão cada ser que aqui
permanecer. Necessitamos da conscientização de cada
discípulo que traz na mente a ação da alma e através
da mente sabe que pode construir novos caminhos.

Foi através do aprisionamento da mente pelos
dogmas e condicionamentos, pelas cristalizações de

vossos cérebros que houve a distorção da verdade
que reside em vossos corações. As energias
Crísticas estão descendo para fazer esta correção,
mas dependerá do uso perfeito das energias da
alma e da inteligência, que fará despertar vossas
mentes e trará a renovação interna. As mesmas
energias, há muito tempo, já estão corrigindo as
distorções que afetaram toda a Mãe Natureza e
seus reinos. O reino vegetal, aos poucos, está
trazendo essas energias dinamizadas para
equilibrar vossos corpos, para harmonizar vossas
vidas, e devem ser acolhidas e utilizadas com a
inteligência da alma, para reequilibrar vossos
corpos. Todos os reinos da natureza já estão
prontos nos seus processos de renovação para
receber o Cristo. Depende do ser humano
conquistar o equilíbrio em suas personalidades e
em sintonia com a alma direcionar as energias
Trinas que implantarão a base dessa pirâmide onde
o Cristo poderá trazer a Nova Vida.

Deveis saber que em vossas mentes estarão
operando novas energias oriundas das energias
Crísticas existentes em vossas almas. Estas
energias vos retirarão das prisões de vossos
cérebros e vos permitirão levar a todos com quem

NOTA:  Mãe Ísis foi Mãe planetária na Era de Touro, Mãe solar
na Era de Áries, e a partir da Era de Peixes é Mãe Universal.
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que trabalham à vossa volta, o novo que estiver sendo
despertado em vossas almas, em vossas mentes e
corações.

Muitas almas trazem às suas personalidades o
grito da mudança; então, como arautos, devereis saber
acolher aqueles que estão confusos, que não sabem
direcionar-se rumo à Luz, que estão tão perdidos que
agridem e tentam impedir que outros cresçam.
Devereis fortalecer essas almas, ajudando as
personalidades a sentirem suas energias trinas.
Devereis, através de vossas almas e espíritos,
colaborar com a evolução dessas almas que sabem
que o tempo é curto e que as chances estão sendo
cada vez mais restritas e sutis. Muitas vezes, todo o
aprendizado da personalidade não consegue alcançar
o ritmo e sutileza da alma. Ao trabalhar com as
energias da alma, a mente se liberta dos condiciona-
mentos do cérebro, e deste modo, o discípulo fica
em condições mais propícias para ajudar a todos
aqueles que apelam e gritam porque sentem
necessidade de alcançar a Luz da alma mas não
conseguem assimilá-la.

O discípulo que souber utilizar a inteligência
da alma transmutará as energias necessárias para nos
ajudar a implantar a Luz Crística em todas as almas
que esperam por libertação. Quando a humanidade
permitir que essas energias penetrem em seus
santuários místicos, a nova vida surgirá em todos os
reinos e, aí sim, as energias mais sutis, em todos os
habitantes da Terra, entrarão no ritmo aquariano,
trabalharão em sintonia com as tônicas do sistema
solar e se alinharão às novas energias universais. A
realidade do planeta e de todo o sistema será outra.
Todos os que conquistarem esta vitória estarão
contribuindo com a evolução, com a expansão do
amor, da inteligência e, aos poucos, criarão uma Nova
Terra, onde não haverá sofrimento nem destruição,
como no passado e no presente deste planeta. Haverá
um direcionamento real e uno para a vida eterna.

Meus filhos, trabalhai as energias trinas e
concentrai-as para que atuem em vossos corpos e
renovem todas as vossas energias, para que juntos
possamos contribuir com o esforço e o trabalho do
Cristo e de outros Seres, que há muito se dedicam a
trazer as novas energias para a humanidade e prepará-
la para ser uma Unidade Viva que crie e exerça a sua
função junto ao Criador.

Tereis hoje mais elucidação a respeito do mo-
mento que viveis e sobre a importância da ação de
cada um no direcionamento de suas energias. Além
de voltadas para um equilíbrio interno e externo,
deverão ser direcionadas para o Criador, numa
verdadeira ação de retorno à “Casa do Pai”. Cada
discípulo deve buscar dentro de si seus aspectos positivos
e transmutá-los em oitavas superiores, de modo que se
direcionem para uma união real com o Criador e com
suas energias dentro de cada ser.

A verdadeira vida será aos poucos implantada
na Terra e o ser humano conquistará tudo o que foi
perdido ao longo dos tempos, ele aprenderá a ver o
universo como um todo, sairá do aprisionamento de
uma mente divisora, se libertará, e poderá contribuir
com as energias superiores e com todos os reinos para
a evolução de todos os seres. Terá a consciência do
universo e a consciência de que Deus reina em todos
os seres. Estas energias da verdadeira vida já se
encontram atuantes dentro de vós, já se encontram
ao vosso redor. Isto é muito sério, porque dentro de
todo ser humano está surgindo uma nova força
aspirando à justiça, à igualdade, à fraternidade e à
liberdade.

Deveis estar abertos e receptivos a estas
mudanças, elas encaminharão vossas vidas para a
Luz. Portanto, já é hora de parardes de resistir às
forças que vos levam a um equilíbrio interno real.

Deveis receber estas novas energias como uma
doação do Cristo para mudar o rumo de vossas vidas.
Entregai-vos à alma, pois ela está pronta para
direcionar adequadamente essas energias, em
proveito de vossas vidas e de todos os vossos irmãos.
Esta é uma conquista do planeta muito desejada e
esperada por muitas almas que se dedicaram a um
longo trabalho, através de várias encarnações, para
que esse momento se tornasse real. Deveis meditar e
vos conscientizar dessa transformação e do que ela
significará para a Terra.

Não vos esqueçais de que muitos apelos foram
feitos pelos próprios seres humanos, numa ação de
tentar recuperar as suas chances no caminho de
ascensão à alma e ao espírito. Para aqueles que um
dia buscaram algo novo e renovador para suas vidas
e para o planeta chegou o momento de conquistar
uma nova vida e de se desprender do sofrimento do
passado. Resta saber quem ainda não se esqueceu dos
apelos, quem ainda se lembra dos momentos em que
sua alma buscou a paz, buscou o amor, a
compreensão, a justiça, quem saberá aproveitá-los,
quem saberá recebê-los? Este é um momento único.

Cabe a cada um a entrega necessária para viver
esta transformação e para poder, de fato, contribuir
com o planeta, que aos poucos se ilumina e aos poucos
conquista a justiça e a fraternidade.

Com carinho me despeço deixando registrado
em vossas mentes que através do correto pensar
podeis curar os vossos cérebros e, assim, deixar que
a alma atue no aperfeiçoamento dos vossos corpos,
ajudando todo o planeta e evoluindo com todo o
sistema solar.

Que assim seja.

MÃE ROWENAMÃE ROWENA

NOTA:  Mãe Rowena foi Mestra do 3º Raio no final da Era de Peixes,
será Mãe planetária durante a Era de Aquários e Mãe solar na Era de
Capricórnio (a era que virá em seguida à Era de Aquários).
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Bem aventurados sois, Filhos da Luz!

Bem aventurados sois, Meus Filhos!

É uma alegria, uma satisfação imensa estar aqui
comungando convosco do mesmo Amor, da mesma Luz,
da mesma sabedoria!

Que o meu Amor penetre em cada um de vós!

Que o meu
Amor esteja em vos-
sas almas, mentes e
corações.

Que o meu
Amor brote em vos-
sos santuários como
flores que brotam na
primavera.

Que meu
Amor se expanda
nos vossos corações,
a fim de que, cada
vez mais, possamos
comungar na mesma
Luz.

Q u e r i d o s
filhos, muitas vezes
bati às vossas por-
tas, nas casas inter-
nas de vossos cora-
ções. Quantas vezes
estive convosco nos
momentos tristes e
alegres!

Muitas vezes
vos olhei com meu
amor infinito abra-
çando-vos como
filhos que sois. Mes-
mo assim, muitos não
ouviram a minha voz,
não sentiram a minha
Luz, não compre-
enderam o meu
Amor.

Muitas vezes vos olhei e vi tropeçardes no
caminho, errando, caindo. Estava lá convosco, nunca
vos abandonei, pois nenhuma mãe abandona seus filhos.
Uma mãe sempre está olhando, amando, irradiando a
sua Luz para seus filhos. Mesmo assim, muitos não
acreditam.

Nos momentos de desespero, de tristeza, olhei
por vós e sofri convosco porque o meu Amor é vosso.

Muitas vezes, pelo caminho escorregastes,

duvidastes e eu lá estava segurando vossas mãos, sen-
tindo o vosso apelo, vos abraçando para que o
sofrimento fosse menor.

Muitas vezes estive em vossas casas e não
abristes a porta.

Amados filhos, este é o momento de comun-
garmos o mesmo Amor na Luz, é o momento de

vivenciarmos a gran-
de unidade.

Oh, pobre huma-
nidade! Tanto invo-
cais não só a mim,
mas a todos os Mes-
tres, mas o fazeis
com as portas do
coração fechadas.
Como desejais a
Luz se as portas do
coração estão
trancadas?

Pobre humani-
dade, tão carente de
amor, tão carente de
Luz, tão carente da
verdade!

É o momento de
darmos as mãos e
criarmos uma nova
humanidade. Não
aquela velha huma-
nidade confusa, a-
marga, tão
desgastada pelo
tempo, doenças,
dogmas e precon-
ceitos.

Está surgindo
uma nova humani-
dade de Luz, de
amor e sabedoria,
de alegria e
felicidade. Aquela
velha humanidade

está partindo. Esperamos que cada um de vós ajude
no resgate das almas que buscam entrar na nova
humanidade.

Nessa nova humanidade o Cristo irá se expandir,
entrar no santuário do coração, no trono sagrado do ser
humano. E lá, Ele irradiará sua Luz, seu Amor, sua
compaixão para que essa nova humanidade seja luminosa
e para que a vida humana seja mais digna, seja uma
paisagem bela onde exista paz, justiça, equilíbrio em todas
as mentes. Vós participareis disto e sereis fortes Luzes
dentro desse novo mundo, desse novo céu, dessa nova
Terra.

Canalização de Carlos Eduardo Nascimento
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A velha humanidade está indo embora. Nossos
corações de mães choram com as almas que estão
partindo e estamos tentando resgatar muitas almas
de modo que possam ainda entrar e participar dessa
nova humanidade, comungar da nossa alegria, do
nosso Amor, dessa Nova Luz.

Por isso, filhos meus, sede fortes e firmes.
Aprendei a comungar com vossas almas, a vos
entregardes à Luz, a vivenciar o amor, a confiar nos
Mestres. Sede obreiros, arautos dessa nova
humanidade, dessa Nova Luz.

Este é o momento da verdade surgir em todo o
mundo, em todo o planeta. É o momento de todas as
máscaras caírem por terra.

Aqueles que falam em meu nome, que falam
em nome dos vossos Mestres, aqueles que falam em
nome do meu querido Jesus, aqueles que falam da
Luz sem tê-La dentro de si terão suas faces
verdadeiras reveladas, e todos os que foram
enganados enxergarão a verdade e terão as mentes
despertas contra as ilusões.

Este é o momento da verdade iluminar os corações
e as mentes. É o momento da verdade expulsar todos
aqueles que trazem a confusão, que trazem a escuridão.
É o momento da Luz prevalecer na Terra. É o momento
do amor verdadeiro surgir nos corações e nas almas. É
o momento da humanidade deixar de ser uma criança
inconseqüente e passar ao estágio de um adulto
consciente.

Este é o momento dos verdadeiros obreiros
surgirem na Terra, desmascarando todos aqueles que
falam da Luz, que vestem a roupa da Luz, mas que
possuem trevas dentro de si e que só semeiam
confusão, desarmonia, desequilíbrio.

Este é o momento, filhos meus, de vencerdes
os bloqueios mais profundos para que a Luz de vossas
almas possa se expandir dentro de vós.

Queridos filhos, comungai do nosso Amor e
da nossa Luz. Aprendei a abrir os vossos santuários
cardíacos, sentir a força, o amor, a harmonia e o
equilíbrio dentro de vós.

Aprendei a sentir o Amor que está dentro de vós!

Buscai sentir a verdade e a alegria que estão
dentro de vós!

Buscai sentir o Cristo dentro de vós!

Buscai sentir vossas Mães espirituais dentro de
vós!

O ser humano procura fora aquilo que está den-
tro de si mesmo. Procurou Deus numa estátua,
procurou-me numa estátua e por isso ainda não me

encontrou e hoje chora e sofre e se encontra no caos
e na confusão.

O ser humano fugiu de si próprio!

O ser humano fugiu da sua essência maior!

O ser humano fugiu de Deus e Deus está dentro
dele; por isso, a humanidade chora. A grande maioria
procurou fora e se perdeu na confusão, na
complexidade das ilusões que suas mentes criaram.

Este é o momento da humanidade parar e
começar a sua jornada de fora para dentro.

Este é o momento da humanidade voltar ao
caminho do coração.

É o momento da humanidade vislumbrar esse
novo céu, essa nova terra que está dentro de cada
um.

A Luz sempre esteve dentro dos vossos
santuários cardíacos, nas vossas almas. Mas, as
vossas personalidades têm o vício de procurar Deus
fora, o Cristo fora, a Grande Mãe fora; por isso,
sofrem.

Filhos da Luz! Aprendei a entrar em vossa casa
interior, no vosso santuário interno. Lá encontrareis
Deus, lá me encontrareis, lá encontrareis Jesus, lá
encontrareis Maitreya, o Cristo. Lá encontrareis todos
os Mestres e Mestras, todas as divindades, todos os
seres angélicos, todos os seres da natureza.
Encontrareis toda Luz dentro de vós.

É momento, filhos, de buscar essa união, essa
fusão, essa unificação com vossas almas porque, só
assim comungaremos da mesma Luz, do mesmo
Amor Divino.

Olho para aqueles que se intitulam obreiros da
Luz sem o serem, olho para os falsos discípulos, as
falsas canalizações e o meu coração místico chora,
porque estão arrastando milhares e milhares de almas.
Meu coração se entristece porque vejo almas belas,
lindas, que estão sendo atraídas para os precipícios
da confusão, do egoísmo, da vaidade, do orgulho.

Pobres almas! Elas não reagem às ilusões
porque suas personalidades as trancafiaram. Essas
almas estão gritando por ajuda, por socorro, mas não
conseguem mostrar às suas personalidades que a
verdade não está naquelas palavras ocas ou naquelas
imagens sem vida.

As personalidades cegam as almas e as almas
sabem que estão prisioneiras. Gritam por ajuda mas
as personalidades, fascinadas pelas ilusões, seguem
como ovelhas que caminham para o precipício da
escuridão.

Continuação
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MÃE MARIAMÃE MARIA

Se soubésseis da tristeza que está no coração
de uma Grande Mãe, nos corações dos vossos
Mestres, dos Seres Angélicos, de todos os Seres de
Luz por verem almas lindas sendo arrastadas para a
escuridão, já estaríeis mais seriamente voltados para
uma ação espiritual real e urgente.

Preparai-vos para vos tornar pilares
verdadeiros, pilares dessa grande pirâmide de Luz,
pois só através de pilares fortes poderemos resgatar
as almas que ainda podem sair desse caminho da
escuridão.

Por isso nós, Mães espirituais, estamos aqui.
Os vossos Mestres vos têm falado sobre este
momento, vos têm alertado sobre uma preparação
para este novo momento, porque juntos poderemos
trazer mais Luz, expandir mais Luz, vivenciar mais
Luz, vivenciarmos juntos esse Novo Amor que o
Cristo está trazendo.

Filhos, preparai-vos! Transmutai os bloqueios,
transformai-vos, unificai-vos internamente para que
as vossas personalidades possam unir-se às vossas
almas, de modo que sejais pilares fortes, coesos, unos.
Só assim poderemos criar uma nova vida, uma nova
terra, um novo céu, e assim comungarmos e
vivenciarmos o Amor, a União, a Verdade.

Filhos, obreiros na Luz!

Este é o momento de crescerdes na verdade, é
o momento de vos tornardes discípulos conscientes,
novos apóstolos para que juntos possamos expandir
a Luz por todos os cantos deste planeta. É mais uma
oportunidade que tendes em vossas mãos. Sede
conscientes da oportunidade que tendes e pegai-a com
toda a força e fé.

NOTA:  Mãe Maria  foi Mãe planetária na Era de Peixes e é Mãe
solar para a Era Aquariana. Normalmente, a partir da ascensão à Mãe
solar, é hábito designar toda Grande Mãe como Mãe Universal.

Procurai caminhar com determinação e
confiança, aprendendo a vencer os obstáculos, as
dificuldades e conquistar as montanhas internas.
Sejais livres, livres de verdade. Livres na mente e no
sentimento. Livres para doar e receber a força e a
Luz do Criador; livres para comungar da mesma Luz,
do mesmo amor; livres para expandir a unidade em
vossas almas.

É o momento, queridos filhos, da união, da
comunhão, do trabalho grupal.

É o momento de união, ombro a ombro, passo
a passo.

É o momento de estarmos sempre juntos e de
ajudarmos todas as almas que estão caídas e que
podem ser trazidas para cima, para a Luz.

Há quantas vidas vossas almas indagam:
quando poderei ser livre? Quando a personalidade se
unirá a mim?

Chegou a hora que há tanto tempo vossas almas
aguardavam. Não desperdiceis o vosso precioso
tempo. Segurai com toda a força este momento
precioso e caminhai em direção ao Cristo. Ele está
dentro de cada um de vós.

Estas são as minhas palavras. Meditai,
aprofundai-vos, tirai as vossas próprias conclusões.
É necessário assumirdes o vosso caminho, o caminho
de vossas almas, porque chegou a hora de
comungarmos desse mesmo Amor, dessa mesma Luz.

Que a paz, a Harmonia e o Amor estejam
sempre dentro de vós e que nesse Amor possamos
comungar sempre.

Que a Luz esteja dentro de vós para sempre!
Canalização de Henrique Rosa

Continuação

Eu sou a Mãe do Oriente, a Senhora da
Felicidade através do amor. Quis vir aqui dar a minha
contribuição hoje, mas a minha atuação
será mais prolongada na próxima
vivência da lua cheia.

Cada Grande Mãe é responsável
pelo desenvolvimento de uma virtude
maior ou menor, de um princípio maior
ou menor na humanidade. Sem amor
não há Luz, sem Luz não há amor. Sem
amor não há paz, não há tranqüilidade,
não há harmonia nem equilíbrio.
Quando tudo isso não existe há falta
de sabedoria, e não havendo sabedoria
não há felicidade. Por isso, muito
poucos se lembram de mim, porque perderam o ver-
dadeiro amor, partiram o elo de ligação com a
natureza, a Mãe de todas as Mães, desviaram-se da

felicidade, imaginam que são felizes por possuírem bens
materiais. A felicidade não está nas coisas materiais,

nunca esteve, mas sim nas espirituais, nas
conquistas da alma, da consciência, da
mente, do verdadeiro e puro sentimento.

A conquista da felicidade é um dos
objetivos de cada alma, não a felicidade
egoísta e individualista, mas sim a
felicidade grupal, a felicidade coletiva, a
felicidade de uma humanidade, de um
planeta. Assim, a conquista do Caminho
da Luz é a conquista do caminho do amor,
é a conquista do caminho da paz, é a
conquista da harmonia e do equilíbrio, é
a conquista do caminho da felicidade, o

retorno à Mãe das Mães, à natureza externa para que a
natureza interna faça seus vínculos, restabeleça seus elos
partidos com a Mãe natureza. Só assim sereis felizes de
verdade, não de brincadeira.
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MÃE ZENITHMÃE ZENITH Canalização de Henrique Rosa

Que as forças sagradas do espírito puro vibrem
cada vez mais em vós!

Filhos da Terra! Venho de longe para comungar
convosco o mesmo espírito da verdade. Temos muitos
filhos nossos agindo, ajudando, trabalhando na
evolução da Terra. Mesmo de longe sabemos todos
os passos de cada espírito que é nosso filho.
Conhecemos as suas dificuldades, conhecemos as
suas quedas, as suas
c o n q u i s t a s ,
conhecemos cada
centímetro do seu
trabalho.

Outras mães de
Sírius e das Plêiades
estão preocupadas, se
assim podemos
traduzir, com aqueles
filhos, espíritos que
estão na Terra nesta
passagem tão difícil,
que para tantas almas
é dramática.

Temos muitos
filhos trabalhando na
linha de frente, filhos do nosso amor que têm
capacidades, sabedoria e força suficientes para
cumprir missões específicas na Terra. Espalhados por
todo o Planeta Terra, eles procuram ajudar ao que
conheceis por Governo Oculto do Mundo, ou
Governo Oculto da Terra, a Hierarquia Maior da
Terra. A seu serviço se encontram e nós vamos juntar
os nossos filhos para que possam ajudar-se
mutuamente, apoiar-se mutuamente, de modo que
cada um ajude nas tarefas e nas missões dos outros.

Este é um momento importante na evolução
de todas as almas que se encontram nesta escola
planetária chamada Terra.

Este é o momento em que a Luz está sendo
acionada em cada coração, em cada mente, em cada
alma que permite que a Luz Crística seja acesa, seja
despertada nos santuários internos.

Este é o momento de retornardes às vossas
origens, vos sintonizardes com as tradições que se
encontram em vossos espíritos, e que estão descendo
para as vossas almas.

Este é o momento de todos os Filhos da Luz, os
Filhos do Sol como chamais na Terra, se unirem, se
juntarem, se ajudarem mutuamente.

Atualmente na
Humanidade, de um
lado estão os que
trabalham, servem e
lutam pela expansão da
Luz dentro de cada
átomo, de cada célula,
de cada ser. Mas, ainda
do outro lado, a porção
maior é dos que estão
perdidos na imensidão
de seus espíritos e de
suas almas. Confusos,
mal-informados, maldi-
recionados, esses vêm
provocando atrasos na
evolução dos espíritos
que evoluem na Terra,
não olhando os meios

para atingir os seus fins, geralmente avessos ao
compartilhar o pão nosso de cada dia, o pão da matéria
e o pão do Espirito.

A Terra é um ser que evolui como cada um de
vós, é um ser diferente na sua forma mas semelhante na
sua essência à vossa própria essência. A vida é eterna,
por isso é universal, é cósmica.

Aqueles que acreditam e que já têm consciência
disto sabem que a vida não é um corpo físico, a vida não
é matéria, o universo não é matéria, como as vossas
ciências e religiões insistem e teimam em querer
demonstrar através da pequenez de suas mentes e de
suas consciências. Quem olhar o infinito, a obra do infinito,
logo perceberá que a vida é infinita.

A vida é infinita e está em toda parte, em todos os
universos. Muitos cientistas terrenos estão se
aproximando da verdade de que há um universo invisível
e de que é esse universo invisível que sustenta o universo

Vim lançar as pétalas do amor e da felicidade que
administro para a humanidade, lançar sobre vós, sobre
vossas almas, vossas mentes, vossos corações místicos
para que através de vós elas cheguem a vossos familiares,
vossos amigos e companheiros, como também à
humanidade que anseia por essa verdadeira felicidade,
por essa verdadeira paz interna, por esse verdadeiro
amor. Só assim retornareis ao Divino Reino do Grande
Pai e da Grande Mãe.

Estarei novamente presente, como já disse, na
próxima vivência da lua cheia. Só vim dar a minha
energia, lançar sobre vós e sobre todos os seres

humanos as pétalas do amor e da felicidade.

Que as almas as assimilem para multiplicá-las
e que possais também, através da multiplicação do
amor e da verdadeira felicidade da alma, lançar essas
pétalas aos outros, a outras almas que estão
necessitadas, carentes, que buscam esse amor, essa
paz e essa felicidade eternas. Até a próxima lua, que
o amor e a felicidade estejam sempre presentes nas
vossas ações, nas vossas palavras, nos vossos
pensamentos, nas vossas almas.
NOTA:  Mãe Kun Yin  foi Mãe planetária na Era de Áries, Mãe solar
na Era de Peixes e Mãe Universal na Era de Aquários.
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visível, e não o contrário. Esses estão no caminho certo
mas sentem medo porque as religiões se apropriaram
da alma, se apropriaram das coisas invisíveis, se
apropriaram de Deus. E acham que tudo isto é
propriedade delas.

Quando a ciência se libertar dos seus próprios
dogmas e não se preocupar mais com os dogmas
religiosos, ela avançará em direção desse outro
universo invisível a que pertenceis.

Pensar que vida é só matéria, que a evolução é
um corpo físico, é pensar pequeno demais. E o
Criador sempre pensou e pensa grande.

Há uma parcela importante da vida universal
ainda oculta para as vossas  personalidades e
memórias cerebrais. Pertenceis ao universo invisível.
Vossas almas pertencem a esse Universo invisível, a
uma outra vida sobre a qual a personalidade agora
começa a ter informação. E é essa outra vida que ora
está com um corpo, ora está com outro, ora está aqui
na Terra, ora está noutra parte do universo servindo
sempre a grande obra divina, em favor da expansão,
do amor, da Luz, da sabedoria. É esse Universo, ainda
invisível aos olhos da grande maioria que vai surgir.
Ele já está surgindo dentro de cada ser humano. É o
verdadeiro Universo onde a vida é eterna, onde não
há maldade, onde todos se ajudam mutuamente, onde
todos servem aos princípios superiores da vida e da
evolução, onde todos se amam de verdade.

E não importa se estais aqui na Terra ou noutra
parte qualquer, sempre estareis servindo ao amor
divino, à vontade divina, à sabedoria divina, à mente
divina. Pois, sois uma célula de tudo isto, uma célula
que aos poucos está tomando consciência de onde
veio, vivenciando, buscando compreender  o que está
fazendo aqui e para onde deve ir.

Esse universo invisível, que aos poucos está se
tornando visível está desmascarando o mito de que a
vida é matéria, desmascarando a idéia de que os
planetas, as estrelas, as constelações, as galáxias são
apenas o seu aspecto visível aos olhos dos homens.

Foi por ter perdido essa ligação com o invisível
que o homem caiu na escuridão da matéria. Agora
quer que o universo e a vida sejam feitos à imagem e
semelhança de sua forma densa. Pensa que Deus é um
homem, que Deus tem uma forma e que tudo o que existe
é para servir a ele, o seu egoísmo, o seu individualismo.

Deus é o amor que existe em toda parte do
Cosmos. Deus é toda Luz que existe em todos os
universos. Deus é toda inteligência que existe em todos
os universos. Deus é a sabedoria que existe em todos os
universos. E só existe paz, só existe Luz, só existe amor
quando definitivamente tomamos consciência de que
vivemos nele, de que somos células minúsculas de seu
gigantesco corpo, onde as galáxias são seus órgãos, onde
as estrelas são suas células, e cada um de vós seus

átomos que compõem as moléculas.

E é essa consciência de um Deus maior que não
julga, não pune, não descrimina ninguém.

Muitos seres humanos acham-se privilegiados no
poder, no dinheiro, na posição social, privilegiados por
terem algum poder, alguma faculdade, mas isto é tão
absurdo quanto dizer que discriminais vossos órgãos in-
ternos. É como se désseis preferência ao vosso cora-
ção, descriminásseis os rins, privilegiásseis o fígado. O
coração não funcionará se os rins não funcionarem, os rins
não funcionarão se o fígado não funcionar. É um todo, não
há privilegiados, cada um tem a sua função, que por
pequenina que seja é fundamental no vosso corpo.

Tudo o que é visível e invisível é o corpo de
Deus. Essa é a nossa idéia de Deus. Todas as
constelações, galáxias, nebulosas são órgãos do
grande Criador e todos estamos dentro Dele. Por isto,
o Cristo disse que nunca ninguém viu Deus. Jamais
alguém viu Deus porque todos estamos dentro Dele.

E se todos estamos dentro Dele temos de ter a
consciência da nossa função, da nossa
responsabilidade para que aquele corpo funcione
bem. E de que cada átomo, cada molécula, cada
célula, cada órgão contribui para a harmonia, para o
equilíbrio do todo, para a saúde desse corpo maior.
Assim, todos caminham mais rápido. O átomo pode
se tornar molécula, a molécula pode se tornar célula,
a célula pode se tornar um órgão, e assim
sucessivamente. É um corpo que está em mutação
constante, em transformação contínua, onde cada
partícula procura evoluir ajudando as outras partículas
a evoluírem também.

Se olhardes para tudo à vossa volta, se olhardes
para as estrelas, para a vossa Lua, para o vosso Sol,
para vossos irmãos, e se tendes a consciência e o
sentimento de que tudo isso e muito mais que isso
está dentro de Deus, faz parte da criação, é a criação,
aí a vossa mente se expandirá, a vossa consciência e
o vosso sentimento, também. Libertareis a mente do
cérebro, a alma da personalidade. Já não sereis mais
prisioneiros de uma forma.

Já sois um ser que habita temporariamente uma
forma, mas não sois a forma. Sois, temporariamente,
essa forma porque o vosso estado de ser original não
tem forma. A alma não tem forma, o espírito não
tem forma, são pura energia inteligente e consciente.

Se pensardes dessa maneira tudo ficará mais
fácil, e cada vez errareis menos. O vosso erro surge
quando a forma quer dirigir a vida, quando a forma
quer dirigir a evolução, quando a forma quer dirigir
o amor, quando a forma quer dirigir a inteligência e
a sabedoria. Aí errais, porque vos divorciais do
universo invisível do qual a vossa alma e o vosso espírito
são originários, e que faz parte do vosso ser. Esse é o
vosso ser.

MÃE ZENITHMÃE ZENITH
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A forma é transitória. E se um dia olhardes para
as vossas vidas passadas percebereis que cada vida é
um minuto na evolução universal.

Achais que a vida é a forma e que a forma é a
razão de tudo. Viveis em função da forma, das obrigações
da forma e não percebeis que fostes iludidos. Sois um
espírito universal que criou uma alma também universal
para melhor administrar a forma, e assim melhor servir e
evoluir.

Estais centralizados demasiadamente na forma.
Fostes induzidos a pensar que a vida é a forma, é a
matéria. Deste modo, vos esquecestes da casa do vosso
espírito, esquecestes dos pais do vosso espírito.
Esquecestes das origens do espírito. Pensais que o
espírito foi criado aqui; contudo, o espírito é universal. E
o espírito é muito mais velho que o próprio sistema solar.
Não imaginais a idade do vosso espírito, nem imaginais
a idade da vossa alma terrena. O tempo continua a ser
um mistério para o ser humano, e o espaço também. Só
conseguis enxergar o vosso minúsculo tempo e o vosso
minúsculo espaço.

A alma está fora desse tempo e desse espaço. O
espírito está fora também desse espaço e desse tempo.

Não percais mais tempo, um tempo que é precioso
para a vossa personalidade. Ela precisa de um tempo e
de um espaço.

Trabalhai para que o vosso universo invisível se
espelhe no visível da vossa personalidade, das vossas
vidas terrenas.

Sede dignos das linhagens a que vosso espírito
pertence. Deveis honrar as tradições invisíveis do Pai e
da Mãe do vosso espírito, porque eles servem à Luz, ao
amor, à sabedoria e à inteligência cósmica. E todos os
seus filhos devem servir e seguir essa linhagem.

Muitos dos vossos irmãos, filhos dos mesmos pais
cósmicos, vieram voluntariamente para a Terra resgatar
seus irmãos para levá-los de retorno ao reino, à casa
universal original do espírito. Mas para isso os
compromissos com a evolução da Terra têm de ser
concluídos. Os karmas têm de ser desatados, as missões
cumpridas. E só assim poderão retornar com aqueles
que se deixaram enredar na ilusão da matéria. Sabemos,
por experiência própria, que é difícil quando se desce a
um planeta tão denso, a um corpo tão denso como o
vosso, quando se é obrigado a criar uma alma à
semelhança do espírito para gerenciar essa matéria.
Sabemos como é difícil estar limitado por um tempo e
por um espaço.

É por conhecer todas essas dificuldades que muitos
dos vossos irmãos, nossos filhos, vieram voluntariamente
para a Terra e estão há muito tempo resgatando seus
irmãos, enviando-os de volta às suas origens na medida

em que eles vão se libertando da Terra, cumprindo as
suas tarefas e missões. E todos, espalhados pela Terra,
fazem-no por amor a seus irmãos, cumprindo
rigorosamente as instruções dos seus pais universais.

Hoje sentistes as preocupações das mães
universais e planetárias com todos os seus filhos
prisioneiros na matéria. É a preocupação em ajudá-los,
em despertá-los, em libertá-los. A alma e espírito estão
em outro universo. A alma num e o espírito noutro ainda
maior. Universos amplos e diferentes do limitadíssimo
universo visível aos vossos olhos, aos vossos sentidos
físicos, às vossas máquinas.

O espírito e a alma podem e devem comunicar-se
dentro desses universos, com seus familiares universais,
cósmicos, devem ajudar-se mutuamente.

Despertai o ser eterno que existe dentro de vós
para, definitivamente, assumirdes as origens universais
que estão no espírito e que se plasmam na vossa alma.
Não chega saber, ler, ouvir, ou acreditar em tudo isto se
continuais privilegiando a matéria, se continuais
privilegiando os condicionamentos, os bloqueios, o
desamor, a infelicidade, a falta de fraternidade, através
de posicionamentos completamente equivocados em
vossas vidas. O único posicionamento correto é aquele
que é baseado na alma, aquele que se expande através
do chakra cardíaco.

Na alma estão as energias trinas, o Cristo interno
em cada um e é nessa unidade trina que deveis atuar, até
mesmo dentro da forma, até no dia a dia de vossas vidas.
A vida não é limitada ao vosso espaço nem ao vosso
tempo. A vida é eterna e universal. Ela está dentro de
vós. Pertenceis a ela e é essa vida eterna, é esse universo
invisível, que deveis de buscar e trazer para a Terra,
exteriorizando-o através de vós.

A preocupação de todas as Grandes Mães é com
todos os seus filhos, e vem alertá-los para que recuperem
o tempo perdido, retornem à unidade, retornem à Luz,
ao amor, à sabedoria, ao Reino da Luz.

É isto que eu trago, em nome de todas as mães,
pais e irmãos dos vossos espíritos. Que o meu amor
esteja cada vez mais presente e consciente dentro de
cada um de vós e que ele se espalhe por todos os que
estão longe e hoje não puderam vir aqui. Que a Luz
Suprema esteja sempre convosco!

NOTA: Mãe Zênith é uma das muitas Mães Cósmicas, muito pouco
conhecidas. Ela vive numa das estrelas da Constelação de Órion. Como
tem muitos filhos espirituais encarnados na Terra, periodicamente,
vem ao nosso planeta para ajudá-los e melhor orientá-los

MÃE ZENITHMÃE ZENITH


