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A GUISA DE PREFÁCIO
A TERRA CUMPRIRÁ O SEU DESTINO
Filhas amadas, que a Luz do Mais Alto envolva todas
vós, abrandando vosso sofrimento no plano físico.
Do Alto vos guiamos e ligados a vós, ouvimos vossas
mentes no turbilhão de pensamentos que emitis.
Nada do que sois é desconhecido por nós, tenhais esta
certeza; e nada que não seja do vosso merecimento
cármico, ou dos vossos entes queridos, não se cumprirá.
Vosso trabalho é reconhecido pelas Esferas Superiores
dos “planos invisíveis” e também no plano físico,
ganha força e reconhecimento, mesmo que aqueles
que o valorizam e que o buscam sofregamente, não
tenham a coragem de dizê-lo publicamente. Todo este
reconhecimento nos dois planos de vida, é devido ao
conteúdo das mensagens que lançais à humanidade.
Sois o alvo das feras, e sois conscientes desta realidade.
Os embates que vindes travando, nos dois planos da
vida, têm trazido para o vosso espírito, maior brilho e
leveza.
O lançamento das obras: a Besta e os Reptilianos, é
necessário e indispensável para esta humanidade de
“final de tempos”, que inverteu sumariamente os valores
morais, inventando uma verdade completamente
avessa a moral elevada, tornando-se fantoche nas
mãos das inteligentes criaturas das sombras.
Que conheçam e saibam que sua negligência
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espiritual será responsável por sua permanência
nos “vales das Sombras e da Dor”; que o Inferno que
criaram para atemorizar os incautos é, milhares de
vezes, mais brando do que a realidade existente nos
planos inferiores; e as criaturas bestiais que imaginam,
são mansas, perante aquelas as quais, entregaram suas
almas.
Jesus emite o Seu Amor para que os seres humanos
O reconheçam e pratiquem Suas Lições, mantendo-se
invisíveis a esta turba de feras; porém, alheios à própria
dor, os humanos vociferam brados de vingança dos
seus corações repletos de ódio. Suas mentes vibram no
ouro e no poder que desejam para si.
Humanidade terrena! Abeira-se de vós a grande
transformação e permaneceis iludidos e iludindo.
Acordai irmãos! O espírito imortal clama por
progresso e renovação.
Filhas amadas, possuís conhecimento suficiente,
para, por si mesmas, erigirem em torno de vós a
proteção necessária contra as emissões virulentas que
são emitidas constantemente, contra este Grupo.
Sigamos com o trabalho, pois a hora acelerada não
permite descanso.
Jesus ampara a todos com Seu Amor e a Terra cumprirá
o seu destino e a humanidade perecerá pela dor.
Salve Jesus, salve a luz.
Ramatis
GESH – 17/07/10
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APRESENTAÇÃO
Nos últimos anos, nosso Grupo tem sido levado a
observar cenas incríveis, adentrando redutos de seres
horríveis, enlouquecidos pela prática ininterrupta do
mal, ao longo dos milênios.
O GESH (Grupo de Estudos Shama Hare) tem lutado
com “formas-pensamentos” pavorosas, repugnantes,
assassinas e cruéis. Esses seres são criados pela
força mental bem treinada de humanos, a fim de
aumentarem a força e o poder dos seus criadores
que as escravizam, usando-as na prática dos crimes e
perversões, as mais abjetas.
Criador e criatura alimentam-se mutuamente e os
dois, unidos, se completam.
As médiuns ou canais do Grupo têm visto, nos
submundos do astral inferior, seres humanos tão
deformados, mutilados, feios, repugnantes e ferozes
que se não fora o bom treinamento recebido para
execução de tarefas dessa natureza, acompanhados de
excelentes Instrutores Espirituais, já teriam desistido.
Os leitores podem achar que tudo isso é animismo
dos médiuns ou prazer mórbido da minha parte, em
divulgar mensagens desse tipo que são verdadeiras
cenas de horror.
Que bom seria se tudo isso não passasse de pura
ficção!...
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Se assim fosse, o mundo não estaria vivendo
verdadeiros momentos de filme de terror, com um
agravante: o filme, você assiste se quiser; e uma vez
terminado, ponto final na tragédia. Porém, na vida
atual, o filme não termina nunca e, a cada dia, as cenas
se apresentam com mais requinte de crueldade:
Manifestação das Trevas
Vem, das profundezas do inconsciente humano,
as manifestações macabras que tomam as formas
descritas por vós e anteriormente por mim mesmo.
De grande utilidade, é acostumar-vos a enfrentar as
visões horrendas, na medida exata do que suportais
nossas leituras insólitas para que não vos assusteis,
no enfrentamento dos diversificados seres que são
manifestações das Trevas.
Eis que venho, em tarefa, auxiliar-vos a compreender
e aceitar esses que representam desvios da Criação
Divina.
Rochester[1], em 08/12/2000
[1] Nota: Esse espírito apresentou-se frente a um canal ou médium
de maneira bem nítida e disse: “Eu sou um conde”. Em seguida, deu
a volta, em torno da mesa onde estávamos reunidas e foi juntar-se
a médium, transmitindo a mensagem. Para os que não sabem, Rochester foi conde e escritor, na sua última encarnação. No plano espiritual, continua escrevendo e seus livros são sempre de “arrepiar”,
pois trazem, além de outros, profundos conhecimentos das regiões
do Astral Inferior; motivo pelo qual iniciamos este despretensioso
livrinho, com sua primeira manifestação no GESJ.
Aproveitamos para sugerir, aos leitores, os livros ditados por ele, com
14

Um sonho
Por falar em regiões apavorantes de dor, rebeldia e
sofrimentos inimagináveis, lembrei-me, neste instante,
de um sonho que tive, mais ou menos, no decorrer de
1972. Foi um sonho muito estranho, que me intrigou
bastante e somente agora, em janeiro de 2001, associei
as “incríveis coincidências”; daí a razão do seu relato.
Trabalhava, naquela época, no extinto INPS. Embora
no local do sonho estivesse uma grande multidão,
duas colegas da mesma Instituição destacaram-se.
Por mais que tentasse, no dia seguinte, só consegui
lembrar-me das duas. Uma era “batista” e a outra
“católica” praticante, ambas excelentes companheiras
de trabalho.
Por que lembrar-me, apenas, de duas pessoas e de
formação religiosa tão diferente? Seria para demonstrar
que na hora do sofrimento, aflição e desespero
desaparecem as diferenças individuais e coletivas, os
preconceitos e discriminações?...
A verdade é que siglas, títulos, diplomas e prestígios
caem no momento de dor, permanecendo apenas
o ser humano carente. Isso já vem acontecendo, em
o nome “Conde Rochester”. São incríveis, fantásticos e extraordinários! Será pura ficção da mente deste grande “escritor do além”, como
as pessoas dizem?
Em uma de suas mensagens, ele nos diz que esta é a forma aceitável
das criaturas tomarem conhecimento da realidade, do que se passa
nas regiões do Abismo. Acreditem se quiser!...
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relação aos sobreviventes de grandes catástrofes
mundiais e nas passeatas de solidariedade contra o
crime, a insegurança, a fome, a violência e outros fortes
motivos.
Voltando ao sonho: eu via, de longe, muita gente
alucinada, gritando, correndo, gesticulando, chorando.
Faziam uma algazarra infernal, num corre-corre louco,
sem saberem para onde ir. Uns, se afastavam, correndo
alucinados e outros, empurravam, abrindo caminho
para ver a “coisa”.
Fui me aproximando, calmamente, atravessei
por entre aquelas pessoas descontroladas,
emocionalmente e a muito custo, consegui chegar
pertinho do ponto culminante.
Vi um fosso ou abismo imenso, de forma mais ou
menos circular, muito fundo e escuro. Tão fundo que
vi, também, seres humanos lá em baixo, como se
medissem uns 20 centímetros de tamanho.
Dirão vocês: mas se estava tudo escuro, como
enxergar?
Confesso que não sei explicar, mas que nossos olhos
espirituais enxergam no escuro, não tenho a menor
dúvida. Surpresa maior veio, em seguida. Dentro do
grande abismo, de mais ou menos 300 metros de
profundidade, existia um “Dragão” enorme, apavorante
e raivoso. Apesar de o fosso ser muito fundo, ele
poderia ter saído, pois seu porte era imenso e sua
cabeça estava um pouco para fora; no entanto, não
16

saía. Agora eu sei: ele estava acorrentado pelos pés.
Contemplei-o, a certa distância; depois, me afastei.
Não tive medo, mas também não entendi nada.
Quando me afastava, foi que encontrei várias pessoas
conhecidas e, dentre elas, as duas citadas colegas que
estavam apavoradas.
Perguntaram-me o que seria aquele monstro e
se ele não iria puxar as pessoas para junto dele.
Tranquilamente, respondi que só iriam unir-se a “ele”
as pessoas que se afinassem com “ele”; portanto, não
deveriam ter medo. A conversa foi mais longa, porém,
eu só me lembro dessa conclusão.
Dias depois, perguntei a um amigo espiritual o
porque daquele sonho estranho, pois nunca tinha lido
nada a respeito do monstro. A resposta foi, mais ou
menos, assim:
– O “Dragão” existe, sim. Você foi levada até aquele
lugar para vê-lo, tomar conhecimento da sua existência
e depois, contar para as pessoas.
Não consegui lembrar-me mais dos detalhes, do
que o espírito falou; creio, mesmo, que deveriam ficar
esquecidos, porém, arquivados em minha mente, para
posterior constatação. Mas, a história continuou.
Contei esse sonho no GESJ, inúmeras vezes, sem
ainda entender o real objetivo do mesmo. Tempos
depois, lendo pela terceira ou quarta vez o livro
“O Abismo”, de Ranieri, ao chegar no capítulo “O
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Dragão”, foi que associei o “Dragão” do meu sonho
como sendo o mesmo do livro “O Abismo”, bem como
liguei o assunto aos monstros pavorosos, contra os
quais temos lutado, há muitos anos.
Naqueles tempos do sonho, mesmo que me
lembrasse de tudo, não iria entender nada. Mais uma
vez, para mim, ficou comprovado que as “revelações”
devem vir aos poucos, a fim de serem plenamente
assimiladas, sem medos e controversas.
Finalmente, comecei a compreender melhor as
informações recebidas e as que continuam a chegar,
com muita clareza, sobre a “Besta ou Dragão”, sua
origem, o exílio para nosso planeta, suas malditas
atrocidades e atuais intenções, em relação à Terra
e seus habitantes e a tão comentada “Batalha do
Armagedom”.
Para concluir, não poderia deixar de citar as palavras
dos meus amados Mestres, Ramatis e Shama Hare, em
diferentes situações, porém, ligando minha pessoa a
do “Dragão ou Besta do Apocalipse”.
Palavras do meu Guia Espiritual, Shama Hare
Comemorávamos, a “nossa moda”, como já o
fazemos desde muitos anos, com preces, cânticos e
concentrações, o “Festival de Wesak”, na lua cheia de
maio de 2001.
Entre as várias mensagens de alguns Mestres da
GFBU (Grande Fraternidade Branca Universal) e de
outros Irmãos Superiores, vidências e viagens astrais
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ou desdobramentos, aconteceu o seguinte fato, numa
dessas “viagens”.
A médium fala:
(...) Surgiu uma grande paisagem; todavia, não posso
afirmar se era um telão ou uma vista muito ampla de um
vale, pois nos encontrávamos no alto de uma montanha,
onde iria acontecer o “Festival de Wesak”. Ouvi, então, o
Mestre Shama Hare dizer:
– Este é vosso maior inimigo (referindo-se à
Margarida). Não mais particularmente vosso, mas de
toda a humanidade.
Começamos a observar o que ele apontava e vimos
que era o “Dragão”. Não nos via; contudo, parecia
pressentir alguma presença. Ficou raivoso, pulava e rugia
ferozmente, estremecendo o chão.
Shama Hare continuou caminhando conosco e, em
dado momento, disse para Margarida:
– Vosso tempo é escasso, agora, na superfície deste
planeta, mas estaremos convosco, a segurar-vos as
mãos, até o fim. Ainda havereis de ter um confronto
final com a “Besta”, que vistes. Aguardai com coragem.
GESH
07/05/2001

Palavras do Mestre Ramatis = Kuthumi
Em meio a uma comunicação do nosso Mestre
Ramatis = Kuthumi, da GFBU, eu perguntei:
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Margarida – Meu Irmão, sobre a batalha definitiva,
será que eu a alcançarei em corpo físico?
Ramatis – Já podemos adiantar que, dentro do
planejamento estabelecido pelo Mais Alto, está
programado para que o combate aconteça com
vosso espírito ainda aprisionado nesse corpo.
Contudo, já vos adiantamos que tal batalha, por
muito forte que será, talvez represente o momento
do vosso desenlace. Caso assim venha acontecer,
isso não representará uma derrota, supostamente
compreendido, que o fato venha a ocorrer: batalha
e desenlace, apenas que, encontrando-se o corpo
físico desgastado, o espírito se desimpeça para
melhor combater, do outro lado da vida.
M – Guardo comigo esse objetivo de viver o suficiente
para, ainda em corpo físico, juntamente com os meus
companheiros (as) do plano físico, tomar parte nessa
batalha; sem raiva ou ressentimentos, pois sinto compaixão
desse nosso “irmão infeliz”, que se encontra acorrentado.
Mas, às vezes, também me ocorre que a batalha será tão
forte e o impacto será tão grande que o corpo físico, já
velho e desgastado, logo após a vitória da Luz, eu passe
para “o outro lado da vida”. Para mim, será uma glória
muito grande, uma alegria imensa, pois fiz aquilo que eu
queria: cumprir meu dever e voltar para “casa”.
GESH
26/02/2005
Margarida, pelo Grupo Espírita Servos de Jesus
Vitória-ES, 2º semestre de 2010
20

A HISTÓRIA DA
BESTA = DRAGÃO
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A HISTÓRIA DA BESTA = DRAGÃO
A criatura infeliz, que conheceis como o Dragão
acorrentado do Abismo, é um ser de alta inteligência e
que há muito vem decaindo na forma e na moral.
Seu planeta de origem evoluiu e encontra-se
em outro Sistema Estelar, diferente deste. Naquele
mundo que habitou, decaiu e foi exilado para planetas
inferiores, mundos ainda em evolução. Passou por
várias categorias de planetas e, em alguns, permaneceu
por tempo limitado, pois a rapinagem e a destruição
constituem a formação do seu caráter espiritual.
Seus Tutores muitas vezes reencarnaram-se com
ele (ou ela), em planetas de evolução mediana, para
reajustarem-lhe a alma delinquente. Tudo em vão,
pois quando o espírito recusa-se ao progresso, não
há nada que possa transformá-lo. Nem a dor, buril
transformador das almas, atingiu-lhe o cerne.
Como ave de rapina, vem deixando um rastro de
destruição pelos vários orbes onde passou. Mesmo
assim, a Misericórdia Divina ofereceu-lhe como último
pouso a Terra, onde a vida é farta e exuberante. Mas,
sua ferocidade incontrolável não diminuiu e continua
no mesmo ritmo, arrastando milhares de criaturas
invigilantes para seu domínio. Diante de mais um
fracasso, no sentido de renová-lo nesse momento
decisivo de Transição Planetária, só restou a decisão
drástica de enviá-lo para um Planeta Estéril, sem vida,
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num Sistema Solar, bem distante. Infelizmente, ele
sempre rejeitou as ofertas d’Aquele que é Infinitamente
Bom, Justo e Misericordioso.
Seu coração ruim, perverso, aliado a sua mente
poderosa, arrastam multidões à queda. Alimenta-se
das emanações inferiores, emitidas em todos os níveis
da matéria física e da matéria astral.
É dominador, tirano e escravizador. Centelha Divina
criada para evoluir, decaiu e vem decaindo, há milhões
de anos. Alimentado e contido pela Força da Luz,
mantém-se ainda aprisionado e sua retirada deste
Orbe será o marco transformador do planeta.
Conheceu Margarida quando foi exilado para seu
planeta, arrastando-a à queda, provocando-lhe o
exílio. Em cada planeta que habitou, arrastou milhares
de criaturas consigo, comprometendo-se com a Lei
de tal forma que não será mais permitido viver entre
seres vivos, pois chegou às últimas consequências da
permanência no mal.
Mais uma vez foi exilado, vindo para aqui. Foi recebido
amorosamente pelos Governantes Planetários,
permanecendo em aclimatação e condicionamento
por muitas eras. Somente encarnou quando a vida
já havia se fixado no planeta e os homens já se
comunicavam de forma inteligente.
Mente e coração endurecido, ele nada se esforçou
por melhorar-se. Nas encarnações que veio
acompanhado com espíritos evoluídos, que insistiam
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em tentar reconduzir sua mente a estrada do progresso,
aproveitou-se para adquirir mais conhecimentos
científicos, utilizando-os sempre para disseminar ódio,
vingança, Magia Negra e morte.
Foi aprisionado, logo após a queda da Atlântida.
Mas, com seu “grande poder mental”, continua até hoje
conduzindo o Exército do Mal. Muitos daqueles que lhe
acompanharam na queda tornaram-se seus asseclas,
pois ele os conquistou. Essas criaturas vêm mantendo
viva sua lembrança, cumprindo suas determinações,
pois o veneram e trabalham para alcançar também o
poder.
Insuflam ódios e rebeldias, disseminando as misérias
da alma e manipulando as pessoas humanas frágeis e
tolas que se deixam levar pela ilusão do poder temporal
e facilidades da vida material. Em todas as eras da
evolução humana, o homem cultivou a maldade e se
deixou arrastar pelos sentidos inferiores.
A descida do Exército da Luz aos Abismos, em
tarefa de limpeza, tem-lhe consumido muita energia.
Em torno do irmão rebelde, Seres-Luz revezam-se
em preces, mantendo cerceada a expansão de sua
infectante energia. Ao mesmo tempo, forçam sua
subida vibratória, até que ele chegue a um plano onde
haja condições de luta, para libertação do planeta.
A medida que o Abismo sofre assepsia pela Luz,
ocorre sua subida para novo degredo planetário. O
infeliz irmão, transgressor das Leis Divinas, conhece os
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acontecimentos e tudo faz por manter-se no planeta.
Muitos daqueles que hoje se enfileiram no Exército
da Luz sofreram a influência direta em sua queda, em
um passado longínquo. Agora, não mais por desejos
inferiores de ódio ou vingança, mas pelo sentimento
de puro amor ao próximo, o combaterão em batalha
e serão instrumentos nas Mãos Divinas, transferindo-o
para um Mundo Estéril.
Sabem os Irmãos, Guerreiros da Luz, que só desse
modo, com lutas, confrontos e degredo, o irmão
decaído terá outras chances para renovar-se. Juntamse em preces, aos Superiores da Luz, para que o
momento do confronto seja breve, pois acreditam que
somente assim haverá a paz, tão desejada na Terra. Por
ele ser criatura tão endurecida no mal, precisará de
muitas chances de renovação espiritual, que lhes serão
ofertadas por Misericórdia Divina.
Após a dissertação acima, sinto-me descer, novamente,
ao Abismo. Dessa vez, dentro de uma espécie de bolha
para não dar “mancadas”. Observo, de frente, seus
olhos negros e frios e, ao mesmo tempo, profundamente
revoltados e tristes. A impressão é que de sua mente
diabólica saem faíscas fulminantes, em direção à
superfície, provocando cenas de destruição, tortura,
sangue e morte, quando encontra apoio em mentes
humanas.
Depois de uma pausa, Mahyr continua:
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Sua força mental é suficiente para comandar todas
as categorias do mal, em todas as graduações que
conheceis. Todos obedecem aos seus comandos,
temem o seu poder.
Jesus, quando encarnado no Orbe, o visitou. O Mestre
Sublime o compreendeu e se apiedou, mantendo-o
aprisionado no regaço da Mãe Terra. Permitiu sua
permanência no planeta, devido ao vínculo existente
entre a Besta e muitos decaídos reencarnados, que
progrediam moral e espiritualmente.
O Sublime Peregrino resolveu, então, que os irmãos
renovados é que deveriam retirá-lo da condição de
verme encasulado. Jesus conduz todas Suas ovelhas e
conhece-lhes todos os segredos de suas almas.
Todos os Irmãos Superiores conhecem-lhe a história
e estão envolvidos no processo de arrancá-lo das
entranhas da Terra e conduzi-lo à nova morada.
Quando Mahyr chegou ao final do relato, vi
descortinar-se, diante de mim, um planeta. Parecia ter
muita areia. Suas construções eram suspensas e dentro
de escudos protetores, espécie de bolhas gigantescas que
protegem a cidade das tempestades de areia. Os prédios
eram arredondados. A Fera, de hoje, era uma espécie de
rei e governante daquela cidade. O planeta agitava-se,
em final de ciclo, como está acontecendo com o nosso,
agora.
Ele tinha uma filha ou esposa, não deu para saber,
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que foi raptada e violentamente assassinada. Revoltouse. Buscou vingar-se. Destruiu cidades. Tornou-se
sanguinário e tomou gosto pelo sangue. Foi o início de
sua queda espiritual que, até os dias atuais, não parou.
Percebo que seres daquele mesmo planeta,
longínquo no tempo, hoje são Mestres da GFBU (Grande
Fraternidade Branca Universal). Tudo está ligado. Tudo
faz sentido. Infelizmente, ainda não tenho desenvolvida
a capacidade mediúnica suficiente, para esclarecer com
detalhes tudo que vejo e ouço.
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MENSAGENS
SOBRE A BESTA
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01. PÉTALAS DE LUZ
A transmigração de espíritos é fenômeno rotineiro,
no mecanismo evolutivo do Cosmo. Os mundos
inferiores se renovam e progridem espiritualmente com
mais brevidade, graças a esses intercâmbios que são
constantes.
Em “A Gênese”, de Allan Kardec, cap. XVII, lemos o
seguinte:
“Tendo que reinar na Terra o bem, necessário é
que sejam dela excluídos os espíritos endurecidos no
mal e que possam acarretar-lhe perturbações. Deus
permitiu que eles aí permanecessem o tempo de
que precisavam para se melhorarem; mas chegando
o momento em que pelo progresso moral de seus
habitantes o globo terráqueo tem que ascender
na hierarquia dos mundos, interdito será ele como
morada a encarnados e desencarnados que não hajam
aproveitado os ensinamentos que uns e outros se
achavam em condições de aí receber. Serão exilados
para mundos inferiores, como o foram outrora para a
Terra os da Raça Adâmica, vindo substituí-los espíritos
melhores. E, essa separação, a que Jesus presidirá, é
que se acha figurada por palavras sobre o juízo final:
“Os bons passarão à minha direita e os maus à minha
esquerda”.
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Ainda em “A Gênese”, no cap. XI, temos: “Na destruição
que por essas catástrofes se verifica de grande número
de corpos, nada mais há do que o rompimento de
vestiduras. Nenhum espírito perece, eles apenas
mudam de plano; em vez de partirem isoladamente,
partem em bandos. Essa a única diferença, visto que,
ou por uma causa ou por outra, fatalmente têm de
partir, cedo ou tarde”.
No mesmo capítulo, também, encontramos: “Há, pois,
emigrações e imigrações coletivas de um mundo para
outro, donde resulta a introdução, na população de
um deles, de elementos inteiramente novos. Novas
raças de espíritos, vindo misturarem-se às existentes,
constituem novas raças de homens”.
Já no “Livro dos Espíritos”, de Allan Kardec, encontra-se
no cap. IV:
“P – A cada nova existência corporal a alma passa de
um mundo para outro, ou pode ter muitas no mesmo
globo?
R – Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não
se adiantou bastante para passar a um mundo superior.
P – Podemos voltar a este, depois de termos vivido
noutros mundos?
R – Sem dúvida. É possível que já tenhais vivido
algures na Terra.
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P – Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade?
R – Não, mas se não progredistes podereis ir para
outro mundo que não valha mais que a Terra e que
talvez seja pior do que ela”.
A Terra está vivendo os últimos dias de um ciclo que se
encerra. A seleção espiritual já é uma constante, desde o
início deste século, acelerando-se dos anos 50 para cá. As
ovelhas estão sendo separadas dos lobos e o Astro-Exílio
se aproxima da Terra com a finalidade de higienizar o
ambiente e atrair para o seu bojo etéreo-astral todos os
espíritos desencarnados que se sintonizam com sua baixa
vibração e os que ainda estão na crosta encarnados, mas
já assinalados pela efervescência do magnetismo nocivo
e sintonizado com o Astro Intruso.
Esse planeta, que será o lugar de exílio para um grande
contingente da humanidade terrestre, é chamado
Intruso porque não faz parte do nosso Sistema Solar e,
realmente, se intromete no movimento da Terra com sua
influência. Higienizador, devido ao seu magnetismo
primitivo, denso e agressivo. Ele se assemelha a um
poderoso imã planetário, absorvendo da atmosfera
terrestre as energias deletérias. Finalmente, Planeta
Exílio porque acolherá em seu seio os exilados da Terra.
Os seres humanos atraídos para sua aura são os egoístas,
os perversos, os hipócritas, os cruéis, os desonestos, os
orgulhosos, os tiranos, os feiticeiros, os avaros, os cínicos
e os luxuriosos; os que exploram, tiranizam, escravizam e
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corrompem, enfim, os desregrados de toda espécie. Não
importa que sejam líderes políticos, sábios, cientistas,
chefes religiosos, etc., pois sua marca, ou selo bestial,
já está identificado com o teor magnético do Planeta
Primitivo.
Toda essa leva de espíritos irá povoar o mundo de
acordo com seu estado evolutivo espiritual, encontrando
ali o cenário adequado aos seus despotismos,
desregramentos de toda espécie, às suas idéias e
impulsos bestiais, pois os habitantes do Planeta Intruso se
encontram na fase rudimentar dos homens das cavernas,
amarrando pedras com cipós para fazer machados,
disputando a fêmea e o alimento na base do mais forte,
lutando desesperadamente contra a fúria dos elementos
da natureza agreste, selvagem e traiçoeira, e fugindo,
quando possível, das investidas de enormes feras de toda
espécie.
Gradativamente, a atração do Astro vem se fazendo
sentir em correspondência com o estado vibratório de
cada criatura. Os seres humanos já se movimentam
nessa aura etéreo-astral que no momento atua de dentro
para fora, no íntimo de cada ser, agindo na mais perfeita
harmonia psicofísica. Enquanto a natureza física da
Terra progride, sob fenômenos desarmônicos, também o
temperamento e o magnetismo das criaturas se excitam,
sob estranho convite interior, consolidando, pouco a
pouco, a figura da “Besta” e o “Reinado do AntiCristo”.
Muitas pessoas perversas e ruins, que têm sido
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verdadeiros demônios para a civilização terrena, já
denunciam, em suas almas aflitas e desesperadas, o
apelo implacável do Planeta Intruso. Legiões de seres,
adversos aos princípios cristãos, sentem-se acionadas em
seu psiquismo e rompem as algemas convencionais da
moral humana, lançando-se à corrupção desenfreada, à
devassidão, ao roubo e às matanças organizadas.
Vive-se o “momento profético” das definições milenares.
Todo o conteúdo subvertido está vindo à tona, excitado
pelo forte magnetismo do Planeta Exílio.
É necessário que todos tenham sua última oportunidade
de revelarem-se à direita ou à esquerda do Cristo. E a
profética figura da “Besta do Apocalipse” se fará visível na
soma dos vícios e paixões humanas que hão de explodir,
sob o estímulo vigoroso desse Astro Primitivo.
A Lei de Deus é imutável e justa; cada um será julgado,
conforme as suas obras, pois a semeadura é livre, mas a
colheita é obrigatória.
Resumo retirado de algumas
obras do Mestre Ramatis=Kuthumi da GFBU
03/01/2000

02. AS BESTAS ESTÃO SOLTAS
Vi a Floresta Amazônica, no Rio Negro. Um Deva
comandava a retirada de elementais e animais daquela
localidade para uma Nave Espacial diferente, visto que
a mesma era muito grande e parecia “mais pesada”,
35

“concreta”. Eram, também, recolhidos, índios, e estes, por
sua vez, carregavam livros de ouro, retirados de pirâmides
existentes na Amazônia.
Vi pirâmides de cristal transparente e depois um
Dragão, muitíssimo grande e feroz, amarrado.
Após, veio a mensagem:
Das regiões profundas dos Abismos, mais seres
de quilate pesado, em perversidade, serão soltos
na superfície deste Planeta tornando o que já
está caótico quase que insuportável de conviver e
respirar.
Estes seres permanecerão soltos na superfície um
tempo muitíssimo pequeno, mas será suficiente para
provocar danos profundos naqueles que com eles se
afinarem.
Os seres primitivos e indefesos que não deverão estar
presentes quando a turba gritar, gemer e desesperar,
estão sendo retirados.
Cidades Intras de pouca evolução, e que tem
merecimento, também estão sendo retiradas.
Os Cordeiros de Jesus permaneçam vigilantes e
ligados ao Mais Alto, pois a Besta está às soltas.
Jesus é o refrigério das almas doridas e sofridas que
ainda terão, pela frente, que caminhar no caos.
Antak, de Antares
11/08/2000

03. AS LARVAS
Ao concentrarmos, na mesa de trabalhos mediúnicos
para a irradiação aos inimigos da Luz, tive uma vidência
incomum e única: vi inúmeras larvas que lembravam
as larvas de mosca, porém, eram negras. Elas estavam
espalhadas pelo ambiente onde estávamos reunidos.
De repente, formou-se um campo magnético e todas
elas foram atraídas para mim e, ao mesmo tempo, foram
se juntando como bolinhas de mercúrio, encontrandose e fundindo-se. Assim, todas as larvas formaram um
único corpo, de energia feminina, completamente negra,
parecendo mesmo uma sombra que se acercou de
mim, por fração de segundos. A partir daí, novo campo
magnético a atraiu para bem longe de mim.
Foi um trabalho lindo e incrível, ao ver aquelas
pequeninas partículas se aglutinarem e formarem
um corpo humano feminino. Após, captei a seguinte
mensagem:
Há seres que se entregam ao Mal pela simples
oposição ao Bem.
Ofertam todo o seu ser, Criação Divina, como forma
de rebeldia contra Deus.
Não desejam saber como serão utilizados, apenas
submetem-se a vontade dos Magos Negros. É o que
vocês encarnados denominam “vender a alma ao
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diabo”. Em troca, a crença de estar dedicando-se ampla
e eternamente a perpetuação do Mal sobre a Terra.
São seres, cujos sofrimentos intensos pelos quais
passaram, geraram revoltas tão profundas que
reencarnações sucessivas e estadias, em planos diversos
de recuperação das forças salutares e benéficas da Luz,
não conseguiram despertá-los, pois, na Lei Divina, não
há imposição: o ser busca a realização que agrada ao
seu coração.
As energias do ódio, que se encontra arraigado
nessas almas infelizes, são manipuladas pelos
Feiticeiros para serem aspergidas em pequenas doses.
Em determinados ambientes e situações, onde as
energias são aspergidas, os ácidos da incompreensão,
da insatisfação, de pequenas raivas, de discussões e
contendas facilitam a abertura para introdução de
forças negativas maiores, mais densas e mais violentas.
Os Magos, ou Feiticeiros, as chamam de “abre-portas”.
Onde elas se alojam, vivem por determinado tempo,
todavia, podem ficar latente durante longo período.
Contudo, um pequeno gesto ou palavra que a alcance,
a faz vibrar, despertando-a para a ação.
Só a luz da compreensão e do amor pode queimarlhe os efeitos nocivos e somente com muito amor
poderá ser reconstituído aquele corpo desagregado,
que um dia já foi ser humano.
Shama Hare
24/04/2001
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04. A VOZ DA BESTA
Alguns dias, após o “Festival de Wesak”, mais
precisamente numa terça-feira, em 15/05/2001,
terminado o atendimento mediúnico de desobsessão,
conversamos uns minutos sobre a existência do Dragão,
visto na ocasião do “Festival” e, também, no meu sonho[2].
Chegamos, por analogia, à conclusão de que os dois
eram o mesmo ser.
Devido a essa conclusão, eu disse para as companheiras:
“Gostaria de saber se esse ser é uma “forma-pensamento”
milenar, egrégora negativa da Terra ou se ele é um ser
humano como nós que, gradativamente, foi perdendo
a forma, devido a sua rebeldia, crueldade e dureza de
coração”.
Sem ter a mínima idéia do que poderia ser revelado,
e nem mesmo se nos seria dada essa chance, nos
concentramos. Não custava nada alguns minutinhos a
mais de silêncio...
Para nosso espanto, recebemos uma resposta
impressionante, dada pelo “Próprio”. Sinal de que, por sua
poderosa força mental, ou através da vastíssima rede de
espionagem dos seus seguidores, tomou conhecimento
do assunto ventilado e os Mentores da Casa permitiram
que ele se expressasse e suas palavras chegassem até
nosso recinto, através da percepção extra-sensorial de
[2] Nota: Leiam a Divulgação nº 27.
39

um canal.
O canal ou médium, de maneira diferente de tudo que
já acontecera, em relação a comunicação extra-sensorial,
foi captando as palavras do “monstro”, passando para o
papel e percebendo que a voz comunicante estava muito
longe, em local distante.
Eis o que dizia-nos:
“(...) Fui o Líder da rebelião que evadiu do Planeta
Mãe, rompendo em luta contra os Filhos de Deus.
Dizem, os Grandes Mestres, que sou criatura Divina,
Criação do Pai.
Eu sou cria da minha própria mente, alimentada pela
crueldade intrínseca do meu ser.
As Hostes do Bem insistem em aceitar que sou um
degredado e tenha vida.
Por minha escolha, traí e atraí ao Mal muitos irmãos
meus, compatriotas. Hoje são meus encarregados.
Anjo Decaído? Não! Não!...
Sou o Demônio, o avesso do Cristo, o outro lado que
tentam transformar. Porém, jamais conseguiram, pois
eu vivo no íntimo de cada criatura.
Sou o lado negro e perverso! Sou o Mestre dos
prazeres e dos desejos!”
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Nesse ponto da comunicação, o Dragão deu uma
enorme e pavorosa gargalhada e a mensagem foi
interrompida pelas Forças do Bem. Creio que a voz foi
calada para que não saísse revelação prematura.
15/05/2001

05. O DRAGÃO, DO LIVRO “O ABISMO”
Já que tocamos neste tema tão polêmico, pouquíssimo
conhecido e bastante impressionável, por que não
aproveitar a oportunidade e transcrever um trecho
apreciável da revelativa obra do saudoso Seareiro da Luz,
Ranieri, cujo título é “O Abismo”?
Essa obra mediúnica extraordinária, escrita entre 1959
a 1961 e publicada em 1968, enriquece, e muito, o pouco
que estamos a oferecer. Segue, abaixo, algumas palavras
de Ranieri:
“(...) Aquele grito estava cheio de vibrações
aterrorizantes e penetrara-me as fibras mais íntimas do
ser.
P – Como seriam os Dragões? (pergunta de Ranieri
ao Instrutor Espiritual, André Luiz, que o guiava naquela
jornada espiritual)
R – São seres maus, perversos, terríveis. Endurecidos
por muitos milênios de maldade. Isto aqui é um
verdadeiro inferno, mas não é o inferno eterno. Só o
bem pode ser eterno. O mal não. O mal é ausência do
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bem, assim como a sombra é a ausência da Luz.
Sob pesadas correntes, um ser como jamais foi dado
ver a criaturas da Terra, ali se encontrava prisioneiro.
Conquanto a fisionomia lembrasse a de um homem,
estava tão distanciado de nossa espécie quanto um
dinossauro do homem.
Descomunal, pernas que lembravam colunas de
um edifício, pés que mediam muitos metros de altura,
braços cabeludos, embora de pele amarelada e ao
mesmo tempo esfogueada, rosto enorme, de mais de
15 metros, onde dois olhos maus lançavam chamas. Às
vezes, uivava ou gemia.
P – Por que não arrebenta as correntes?
R – O Senhor Jesus não permite. Contudo, lhe foi
concedido por Deus certo tempo de liberdade e em
breve reinará livre das amarras com permissão divina.
Mais adiante, o Instrutor ainda esclarece:
Segundo estamos informados, terá concessão
de subir em breve tempo a superfície da Terra e
estabelecerá luta contra o Bem, durante mil dias.
Depois, será vencido. Os homens ficarão, nessa época,
entregues ao seu livre arbítrio, exclusivamente. Isso
se dará porque nessa ocasião o homem decidirá o
destino do Mundo. Os que forem verdadeiramente
bons subirão a regiões mais altas de consciência e os
que somente “parecerem bons” rolarão nos abismos da
inconsciência.
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O “Dragão” falando para seus legionários e fiéis
seguidores:
– Filhos dos Dragões! A nossa hora se aproxima!...
Há séculos espero acorrentado aqui, prisioneiro e
escravo desse que se diz Senhor da Vida, à espera de
libertação. Mas, um dia, haveremos de vencer! Em
breve, liberto, comandarei pessoalmente as nossas
hostes e então invadiremos a superfície.
– Venceremos! Venceremos!, clamaram os seus
seguidores.
Ele, o Dragão, continua:
– Sairei à luz do sol e aprisionaremos as almas que
nos pertencem, pois os filhos do crime, por direito
divino, são propriedades dos Dragões.
Aguardem, aguardem!
Filhos das Trevas, combateremos a Luz e haveremos
de vencê-la”!...
Interrompemos, por aqui, a transcrição na íntegra.
O livro é realmente fantástico! Vocês deveriam
adquiri-lo e ler uma, duas, três ou mais vezes, pois nossa
capacidade de compreensão e aceitação aumenta a
proporção que avançamos em conhecimento.
Não tenho, hoje, a menor dúvida de que esse Dragão
é o mesmo do meu sonho, o mesmo que foi visto no
“Festival de Wesak”, o que deu a comunicação e o mesmo
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com o qual as Forças do Bem, ou melhor, o Exército do
Bem, do qual fazemos parte, irá confrontá-lo.
Há uma musiquinha popular que diz: “Quem anda com
Deus, não tem medo de assombração. Eu ando com
Jesus Cristo no meu coração... É tarde, já vou indo”...
Antigamente, não se tinha medo de assaltante,
bandido, traficante e ladrão. Tinha-se medo de
assombração, alma de outro mundo, alma penada,
lobisomem, mula-sem-cabeça, entre outros.
Bons tempos!... Éramos felizes e não sabíamos.
Margarida
15/05/2001

06. LUZ E TREVAS
Este Planeta nasceu para ser Escola. Casa Mestra de
Luz para os seres necessitados de corrigir falhas. Casa
de Ascensão para aqueles que deixaram seu planeta e
aqui vieram para aprimorar os valores morais.
Esta Casa, preparada com carinho, com um plano
traçado em perfeita sintonia com os Arquitetos do
Universo, abriu sua guarda e as mentes incautas,
invigilantes, permitiram a ascendência dos valores
intelectuais, científicos e das facilidades materiais
em detrimento dos valores morais e espirituais.
Permitiram, desta forma, que entre vós se infiltrassem
irmãos belicosos.
A insensatez foi tanta que o Pai teve de intervir,
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fechando os Portais Intergalácticos, uma vez que se
avolumaram os invasores, sequiosos de render este
planeta a seu jugo feroz.
Os invigilantes e maquiavélicos seres seguiram
contaminando a Terra e, hoje, estaríeis prestes a virar
poeira no Espaço Sideral, não fosse a abnegação e
vigilância incansável de vossos Irmãos Superiores, pois
há muito a Terra teria sido extinta.
Viveis na iminência do fim e, ainda assim, aqueles
que têm por missão conduzir Nações não despertaram
para a Luz. Hoje, combateis seres alijados da Luz e do
Amor. Amanhã, nos Abismos da Escuridão, a “Besta” se
levantará e o combate será ferrenho.
Luz e Trevas, frente a frente, fazendo tremer os
homens e os anjos.
Luz e Trevas, num combate onde Jesus, o Cordeiro
Divino, estará à frente de todos os exércitos.
Paz, Amor e Luz!
Natanael
29/03/2002

07. AS CORRENTES QUE NÃO SE QUEBRAM
Vidência: Vejo o Oriente Médio. Muitas Naves, de
vários tamanhos, circulavam por ali. Algumas entravam
pela Terra e estacionavam num hangar subterrâneo. No
interior das Naves menores, vi alguns Seres Intraterrenos,
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cujas peles brilhavam muito. Todavia, creio que o brilho
era da roupa colante que usavam. Depois, voltaram à
superfície. Decidem alguma coisa e voltam, novamente,
ao interior da Terra.
Aproximam-se do lugar onde se encontra o gigantesco
Dragão, acorrentado há milênios, no centro do Planeta,
nos confins da Região Abismal. A corrente que o mantém
preso está prestes a arrebentar-se. Os Intras borrifam
algo na corrente que a torna incandescente e, de novo,
inquebrável.
O conserto foi feito rapidinho. Todavia, o Dragão
percebeu a manobra, apesar de não ter visto ninguém e
nem o que foi feito. Irritado, deu um grito (urro) tão forte
que provocou uma imensa onda negativa, tão violenta,
talvez como a explosão de algumas bombas nucleares.
Os Irmãos Maiores, mais que depressa, envolveram
a onda, interceptando sua trajetória, impedindo que
a poderosa vibração se expandisse para a superfície,
o que traria consequências imprevisíveis, danosas
e destruidoras. O ambiente em volta do Dragão foi
envolvido numa espécie de bolsão e eu voltei à Crosta.
Em seguida, desapareceu a referida cena e vejo o
povo daquela região (Oriente Médio) sendo conduzido
às Cidades Intraterrestres, principalmente crianças
e mulheres, desaparecendo sem deixar vestígios.
Isso acontecia tanto num lugar deserto, terra árida e
vermelha, como também em cavernas profundas. Deduzi
que aquelas pessoas estavam sendo resgatadas para
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Cidades Subterrâneas porque não mereciam passar por
mais este sofrimento[3].
22/11/2002

08. A AMPULHETA DA TERRA
Vidência: Primeiro, vejo uma ampulheta negra e
muito grande, com pouca areia na parte superior. Depois,
vejo um caminhão com dois mísseis nucleares, num local
pedregoso e árido, capotando. As ogivas ficam com
uma parte enterrada em uma fenda que tem no local.
De dentro da Terra surge uma energia, como uma faísca
elétrica que envolve as ogivas, desativando-as.
Não vejo e nem ouço nada, durante algum tempo.
Então, começo a ver Seres Intraterrestres dourados,
brilhando muito. Em seguida, das regiões abismais, ou
abaixo delas, surge um grito aterrorizante do “monstro
aprisionado”. Usando seus avançados conhecimentos,
os Intras dourados reprimem o grito, invertem o pólo
de negativo para positivo e o mandam de volta para a
“Besta” acorrentada.
Por fim, captei as seguintes palavras:
[3] Nota: Nas grandes catástrofes e guerras, as autoridades civis informam um número de mortos, outro de feridos e mais um dos desaparecidos. Nossos Instrutores Espirituais nos disseram que dentre
os desaparecidos estão aqueles que foram resgatados pelas Forças
do Bem e que se encontram vivos. Não mereciam sofrer. Já existem
muitos humanos da superfície morando em Cidades Intraterrenas.
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O Poder Oculto do Mal pensa que domina a Terra.
Engana-se! Vive porque o Pai permite. Mas, um dia,
inevitavelmente, terá que retornar à Casa do Pai,
percorrendo todo o caminho de volta.
Um Intraterrestre
07/12/2002

09. AS PEQUENAS PEDRAS
Estávamos em Vigília, em Jacaraípe, no município da
Serra-ES, quando surgiu, na minha tela mental, um ser
encapuzado num salão. Não conseguia ver o rosto, sob
o capuz. De pé, em frente a uma tela, aparecia o rosto de
um Dragão, ocupando todo o espaço.
Quando o Dragão acabou de falar e o encapuzado
virou, notei que a “Fera” não tinha rosto definido: era uma
forte energia negativa, que emanava da lacuna daquele
ser sem rosto.
Eis o que ouvi:
Muitas baixas tenho tido, por causa desse
insignificante Grupo. Não tenho tempo a perder, com
tão pequenos seres. É hora de aniquilar, de destruí-lo
de vez.
Aborreço-me com tantas perdas (refere-se aos
espíritos rebeldes que foram presos e aos escravizados
que foram recolhidos).
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Vocês são uns incompetentes! Será que eu mesmo
vou ter que aniquilá-lo e resolver o problema?
Cerquem-no, por todos os lados, e o destruam. Não
quero mais ser incomodado por estas mulheres (referese ao GESH). Conheço-as o suficiente para saber que
são pequenas pedras que devem ser arrancadas do
meu sapato, se eu os tivesse.
Confiro-te maior força e não sejas incompetente
como os outros.
Palavras do Dragão
25/01/2003

10. DOS ABISMOS PROFUNDOS
PARTIRÃO EXÉRCITOS DAS TREVAS
Vidência: Em uma Nave pequena, voando em alta
velocidade, descemos em vertical adentrando a Terra.
Percorremos túneis estreitos e escuros. Através destes
túneis, saímos no Oriente Médio, nas regiões de conflito.
Cobrindo toda aquela região, havia um escudo negro e,
igualmente, do outro lado da Terra, encontrava-se outro
escudo negro nos E.U.A.
Novamente, entramos no Planeta e chegamos muito
próximo do lugar onde a “Besta” se encontra aprisionada.
De lá, partiam, em direção a superfície do Orbe, Exércitos
das Trevas com milhares de seres horrendos e figuras
bestiais para alimentarem os ódios e violências dos dois
lados que se enfrentam.
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Alguém diz-me:
Dos abismos profundos, onde mora a “Besta”, partem
Exércitos Negros que vão alimentar a insanidade dos
homens.
Ish-Wam
07/02/2003

11. PALAVRAS DE UM CANAL
OBSERVANDO A BESTA
Vidência: Após a queda do “Império do Cavaleiro
Negro” e dos seus guerreiros, logicamente, aquela “BestaFera” teria que ser destruída, pois era criada por mentes
perversas e não pelo Pai Misericordioso.
Durante toda a concentração, vi uma enorme lagarta
branca, mais ou menos do tamanho daqueles Dragões
da cultura tradicional chinesa, usados nas festas e que
fazem evoluções como se fosse uma dança, animado
por pessoas que se escondem debaixo do material que
lhes dá configuração.
O corpo era bem longo e a cabeça muito grande;
tinha uma boca enorme, rasgada de fora a fora, da
qual escorria uma baba de substância escura, pastosa e
pegajosa. Depois de algum tempo, observando aquele
ser asqueroso, pude ver que dentro da boca existia restos
de corpos humanos que ele parecia sugar.
17/04/2003
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12. COMUNICAÇÃO DE UM TREVOSO AMEAÇAS CONTRA A DIVULGAÇÃO
Trevoso – O campo das mentes é livre e o domínio
até agora é nosso. Não venham vocês com essas
palavras carregadas de Luz, querer semear em nossos
campos. Não queiram travar batalhas, pois somos
muitos e guiados por mentes poderosas, corações
frios e desejo ardente de vitória. Por enquanto, nossas
ordens são avisos para que se afastem e não avancem
nesse território. Se muitos já caíram, outros tantos
cairão e todos aqueles que tentarem vos auxiliar serão
nossos alvos diretos.
Igualmente, criaremos, em torno de vós, cordão de
isolamento e ninguém dará crédito e serão motivo
de riso para tantos e verão desperdiçar as forças que
empregais.
Margarida – Durante todo o desenrolar da história da
humanidade, sempre que alguém tentava ou passava
algo novo, em benefício da coletividade, era alvo de
zombaria e chacota, quando não chegava ao extremo
de ser preso, torturado e morto. Assim aconteceu com
escritores, inventores e profetas. Falar em limpeza,
do astral inferior, combates com seres bestiais, anjos
decaídos, Planeta Intruso, Extras e Intraterrestres
evoluídos, milhares de anos a nossa frente em progresso,
traduzido em tecnologia, ciência e moral, não será
diferente nos dias atuais.
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Não temos pretensão de aparecer, de formarmos
Confraria ou Seita, ou faturar em cima de conhecimentos
que não são nossos, simplesmente devemos passar
adiante as comunicações que recebemos, embora
estejamos “malhando em ferro frio”.
T – Eu vim para dizer que não avançarão no sistema
de divulgação que pretendem. Nós as isolaremos.
Falarão no vazio, pois será tarde demais para aqueles
que pretendeis despertar.
M – O problema será deles que não querem escutar. O
que nós queremos é despertá-los, enquanto há tempo.
O Pai não abandona ninguém, mesmo os que forem
exilados para um Mundo Estéril. Nem mesmo você,
símbolo da rebeldia, está abandonado pelo Pai.
Irmão, deixe de fazer tantas ameaças!... O mal é
passageiro, só o amor é duradouro, eterno. Venha
trabalhar na Seara da Luz!
Faremos, pelo irmão, uma prece, envolvendo nossas
palavras com a Força do Amor.
Todos – Pai nosso...
Médium – Ao terminar o diálogo, uma película de
proteção que existia naquele momento, situada entre o
ser das Trevas e o meu corpo, começou a soltar-se e tomar
a forma de imensa águia, alçando vôo, levando no dorso
o atordoado ser negativo.
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Seu atordoamento foi tanto que se desequilibrou e
quase caiu no espaço, não fosse logo preso pelas garras
da águia e conduzido pelos ares até imensa Nave que
o aguardava. Lá chegando, a grande ave abriu as
garras e deixou cair, dentro da Nave, a infeliz criatura, já
desacordada.
24/09/2004

13. A INTENÇÃO DA “BESTA” É
MEDIR FORÇAS COM A “LUZ”
Bravos guerreiros, fostes convocados para lutar, em
nome da Luz.
Quaisquer que sejam os acontecimentos, estareis
preparados para enfrentá-los galhardamente. Todos
os Trabalhadores do Bem haverão de ser informados
sobre os procedimentos que deverão adotar, em face
de alteração de nossos planos.
A tentativa “daquele” (refere-se à “Besta”) que
ambiciona dominar a Terra é antecipar os
confrontos mais sangrentos para desarticular
nossas forças de resistência e ganhar o maior
número de almas imprevidentes, matéria prima de
seu arsenal malévolo.
Sua intenção é medir forças com a Luz. Demonstrar
poder e aterrorizar os poucos trabalhadores de mente
equilibrada que ainda encontramos dispostos ao
serviço abnegado.
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O momento é delicado e de real gravidade, mas de
forma alguma inusitado. Para cada possibilidade
da perversa criatura, temos várias alternativas de
acompanhamento, amenização e direcionamento
das “forças involutivas”, em favor do progresso da
própria humanidade.
Estamos estudando medidas mais adequadas para
o momento, pesando suas consequências para que
nossas escolhas favoreçam o maior número possível
de terráqueos.
Quanto maior o número de irmãos vibrando pela
Paz neste momento, mais favorece nossa ação para
reverter os quadros dolorosos que se delineiam no
astral, por força da mente doentia e perversa do “irmão
decaído” (refere-se à “Besta”).
Ide e plantai a paz entre os homens, em palavras,
pensamentos e ações. Vosso mundo precisa de paz.
Vossas consciências necessitam da paz e ela só virá
quando por fim vos renderdes às lições simples do
Evangelho de Jesus.
Não há outro caminho possível. Apressai-vos, pois o
tempo urge.
Natanael (Intraterreno) e Orthon (Extraterrestre)
01/10/2004
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14. ASSEMBLÉIA NO ASTRAL DO ORIENTE MÉDIO
Vidência: Vejo uma Assembléia reunida no Oriente
Médio, na qual estão presentes Jesus, Moisés e Maomé.
Fica numa região entre o Astral Superior e o Astral Inferior,
ou seja, uma região neutra.
Shambala[4] mantém sob controle a força negativa,
emitida pelo “Dragão”, reduzindo-a a níveis que não
provoque a destruição do planeta. Esta Cidade possui
força muitíssimo superior à força emitida pela “Fera”,
mantendo sua energia maligna dentro dos limites
cármicos, permitido pela GFBU (Grande Fraternidade
Branca Universal) para os humanos.
Ouço as seguintes palavras sem, contudo, identificar o
Ser que as pronunciou:
Alah, do Alto, vos conclama a união, em torno do
inimigo comum: o ódio.
Retirai a víbora venenosa que acalentais no
coração.
Alah vos inunde o coração de amor e felicidade!
Por fim, vejo o “ser negativo mutante”, que tem um
[4] Nota: Shambala é uma Cidade Intraterrestre, situada na Ásia. Cidade de altíssima evolução espiritual, é considerada o maior “Centro
de Luz” espiritual da Terra. Leiam mais sobre esta e outras Cidades
Intraterrenas em nosso livro “Cidades Intraterrestres - O Despertar da
Humanidade”.
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chifre na testa. A “Besta” sente nossa presença e sofre
choques violentos. Vai embora, em busca de pessoas para
sugar-lhes a energia. Encontra-as numa orgia, onde suga
de encarnados aquilo que precisa, penetrando seu chifre
na testa daqueles que consegue dominar.
15/10/2004

15. DIÁLOGO ENTRE UMA DOUTRINADORA
E UM COMANDANTE DE OBSESSORES
Doutrinadora – Você é o chefe desses infelizes irmãos,
que estão obsidiando nossa irmã?
Comandante – É isso mesmo! Eu estou no comando
e vim aqui esclarecer que não temos nada, em nossa
ação, contra vós e a Casa. Nenhum ataque sequer foi
desferido contra esse Grupo. Existe, até mesmo, entre
os seres trevosos, como nos chamais, um código, uma
ética que determina nossas ações. Não interferimos,
em seu trabalho. Por que acreditam que podem
interferir no nosso? Por que nos trazem aqui e nos
impedem de assediar e usufruir das fartas energias de
quem, voluntariamente, nos oferta?
Vedes, não há nenhum resquício ali, por menor que
seja, de vontade de mudança, de renovação. Não fosse
a vontade dos que a empurram, não estaria aqui, agora.
Solte-a e cairá. (refere-se à pessoa que estão obsidiando)
D – Meu irmão! Compreendi, perfeitamente, tudo
o que disse. Do seu ponto de vista, vocês têm razão.
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Acontece que nós somos Servos de Jesus, estamos aqui
para trabalhar, para ajudar ao irmão que no momento
esteja mais carente que nós. Ela trabalha em outro Centro
Espírita, não aqui; mas, o marido dela trabalha conosco.
É companheiro assíduo, prestativo, confia, tem fé, enfim,
tem todas as qualidades que a gente gosta de ver em uma
pessoa, quando amiga nossa. Então, como poderíamos
ficar de braços cruzados, sabendo que ele está passando
por situação tão difícil? Noite e dia, ela incorpora, ora
um, ora outro. Isso a levará à loucura, ou mesmo à morte
por fraqueza, pois as energias estão indo embora. Agora
me responda: se você estivesse em nosso lugar, deixaria
de prestar esse socorro? Negaria ajuda a esse irmão que
merece ser ajudado? Estou me referindo ao esposo. Ela
está aqui, neste momento, por causa dele.
C – Mas ele é uma pessoa e ela, outra.
D – Sim! Mas é ligado a ela; é marido dela.
C – Não importa! É outra pessoa.
D – É marido, tem filhos com ela. Se acontece alguma
desgraça com ela, ele sofre, os filhos também vão sofrer.
Você lutaria sim, por sua mulher e por seus filhos. Você
está vivendo nas trevas. Nós te chamamos de trevoso
porque está no escuro, na sombra. Também não gosto
da palavra “trevoso”. Vamos dizer: os “fora da Luz”. Mas,
sei que vocês têm sentimentos também; que vocês
amam aos seus, como também respeitam as regras do
jogo, dentro do trabalho que executam. Portanto, meu
irmão, não nos condene por isso. Nós estamos fazendo
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simplesmente nossa obrigação. Faríamos com qualquer
um dos companheiros que estivesse na mesma situação
dele.
Agora me diga: por que essa perseguição toda, em cima
dela? Ela não trabalha num Centro Espírita? Por que vocês
não trabalham lá; não aproveitaram a oportunidade?
Ela tem mediunidade e trabalha num Centro, há anos.
Há quantos anos ela trabalha lá? (a última pergunta, foi
dirigida ao esposo)
Esposo – Desde que ela saiu daqui; deve ter uns três
anos.
D – Aqui, ela ficou pouco tempo, alguns meses apenas.
Não gostou da forma como trabalhamos; não chegou
aos trabalhos de desobsessão. Passou algumas vezes
pelo desenvolvimento e controle da mediunidade. Ela
deve estar por lá uns 5 a 6 anos.
C – Eu, pessoalmente, não tenho nada contra.
Por isso mesmo, fui designado para o comando de
todos os outros que a obsidiam. Eles, sim, têm muitas
ligações com ela. Se eu também tivesse, não poderia
exercer o papel que ora exerço. Não teria o equilíbrio
necessário para comandar e fazer o rodízio daqueles
que se alimentam de sua energia. É esse nosso plano,
pois essa energia será utilizada por cada um dos
cobradores do passado, pessoas que ela prejudicou
muito, até que se extinga toda a energia do seu
corpo e, então, espírito liberto do corpo, será
repasto para aqueles que permanecem no tremor
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do ódio. Aí, não estarei mais com eles, pois meu serviço
se encerra com o desencarne dela. Ficaremos assim,
pois nenhum décimo, daqueles que se encontram
comigo, sob meu comando, podem ser atendidos por
vós. Continuaremos com nossa tarefa, até o fim.
D – Por que eles não puderam ser atendidos, se nós
estamos com a porta aberta para qualquer um que
queira ouvir a palavra do Evangelho de Jesus; que queira
se renovar, mudar interiormente? Eles não vieram em
busca de esclarecimento. Não tem um só que passe por
esta Casa, em busca de esclarecimento, que não seja
atendido!
C – Precisariam de algumas horas de trabalho para
que todos pudessem atravessar o plano físico, para
ouvi-los e receber suas energias.
D – E por que isso não pode ser feito? Por que não
fazem contato com os que presidem o trabalho, no
plano espiritual, e entram em acordo, para atendimento
a todos esses que estão cheios de ódio? Por que todos,
que estão juntos nessa empreitada de morte, não são
trazidos para cá, através de nossos médiuns? Estamos
aqui na terça e quarta-feira, trabalhando. Portanto, há
tempo, há médium, há possibilidade para socorro. Por
que não fazer desse jeito? Jesus quer que tudo dê certo;
que todos passem para o caminho do bem. Ele não quer
que seus filhos, suas ovelhas, quase que a maioria do
povo da Terra, seja exilada, por trilharem o caminho do
mal. E a esses que estão aí, querendo acabar com a vida
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dela, inimigos do passado, aos quais ela destruiu a vida,
eu pergunto: eles também não prejudicaram alguém,
lá atrás, no passado, noutra encarnação? Ninguém
paga por ser inocente. Se eles sofreram nas mãos dela, é
porque eles também tinham dívidas com a Lei do Carma
para serem acertadas. Tinham carma para queimar. Foi
ela, infelizmente, que serviu de instrumento de provação,
punição.
Jesus nos disse, um dia: “O escândalo é necessário, mas,
será doloroso para aquele que o provoca”!
C – Estamos de lados opostos e, acima de mim, há um
Comando Maior. O que de mais precioso necessitam
os espíritos dementes, ela tem a oferecer em farta
quantidade e, acima de nós, aqueles que comandam
os espíritos dementes, necessitam que eles estejam
abastecidos para que possam atuar em outras tarefas
de obsessão que dirigem. Para mim, é apenas mais uma
tarefa. Eu trabalho por conta própria, mas não posso
também infringir as normas, pois virão contra mim. E
não tenho força suficiente para lutar contra eles. São
lobos vorazes e ferozes. Já possuem essa forma.
D – Mas, se nós lhe oferecemos segurança aqui, nesta
Casa, para você passar para o lado do bem, passar para
a Luz, você aceita? Aqui, não entra nenhum deles, de jeito
nenhum! Você entrou porque os Vigilantes receberam
ordem de deixá-lo passar. Você sabe disso muito bem
porque você é inteligente. Deduzi, por sua maneira de
conversar. Então, porque lhe deixaram entrar, você pode
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não ter visto nenhum deles, mas a porta e todo o prédio
não ficam sem Vigilantes e outros tipos de proteção.
Deixaram você entrar, porém, a saída eu não sei como é
que vai ser!... Isso aí é com eles, com os Irmãos Superiores
que comandam nesse setor.
Nós lhe sugerimos o seguinte: saia dessa vida
criminosa que está vivendo. Passe para o lado da Luz.
Venha trabalhar nas fileiras do Mestre Jesus e você
verá como tudo é diferente. Não precisará mais dessas
energias deletérias, de gente viva e de gente morta, para
se alimentarem e sobreviverem. O espírito chega a um
ponto de evolução que não precisa de alimento nenhum;
alimenta-se de Luz, alimenta-se de Prana!
Passe, meu irmão, para o nosso lado. Garanto-lhe, em
nome de Deus e em nome de Jesus, que nenhum Chefão
das Trevas entrará aqui porque não terá força para tanto.
“Onde há força maior, cessa a menor”. Deixe-os, com suas
vinganças e que decidam sobre suas vidas.
Quer pensar no convite, meu irmão? Quer ficar aqui por
algumas horas, para pensar? Você tem esse direito. A Casa
de Jesus é sua também. Você também é filho de Deus,
como todos nós e tem direito a ter uma oportunidade; e
essa oportunidade é agora.
C – Responda-me apenas uma pergunta: que calor é
esse que sinto e que há muito não sentia?
D – É a Luz de Jesus, meu irmão! Se você se concentrar,
um pouquinho, esquecer de tudo lá fora, por um segundo
apenas e dizer: “Deus existe, é nosso Pai e Jesus está
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conosco”, você verá alguma coisa diferente.
C – Por hora, permanecerei convosco.
D – Resolveu permanecer conosco? Que alegria, meu
irmão!...
C – Ficarei algumas horas.
D – Não perca essa oportunidade! Vamos, todos,
fazer uma prece, em benefício desse irmão, para que ele
desperte.
Após esse diálogo, houve a seguinte comunicação:
Salve Jesus! Salve Jesus!
Peço licença, minha irmã, para falar primeiro com
esse irmãozinho, viu? (refere-se ao esposo da paciente).
Depois, passarei as orientações necessárias, neste caso.
D – Sim, minha irmã. Faça como achar que deve fazer.
Nhá Benta – Meu irmão, a fé é o que de mais
precioso o discípulo pode conservar. E ensinou, o
Mestre Amado, que deveríamos, todos nós, amarmonos uns aos outros, como Ele mesmo nos amou e nos
ama. No entanto, vimos perseguindo, ao longo de
tantas vidas, o ideal do amor, sem alcançá-lo. Por vezes,
nos esquecemos do maior de todos os mandamentos:
amar a Deus, sobre todas as coisas.
Nenhum amor, no coração humano, pode alcançar a
dimensão do amor pelo Pai, laço que nos unem. Mesmo
embebidos no amor, guardamos muito dos resíduos
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das diversas vidas que ligam as criaturas, como numa
teia. Não queira, filho, em nome do amor, chamar para
si a responsabilidade da cura, da solução desse caso.
Aceita a Força Maior que rege todas as coisas,
entregando a Ele as soluções que não se encontram
no alcance de nossas mãos humanas. Só Ele é o
Supremo que tudo sabe, tudo rege e de todos cuida.
Pensa nestas palavras que te dirigimos e que partem
do amor, que guardamos como irmãos e não as tome
como lanças, a ferir-te o orgulho. Só assim, serás capaz
de auxiliar no soerguimento daquela a quem dedicas o
tempo precioso, as mãos valorosas e a mente.
Dirigindo-se à paciente:
A irmã necessita fortalecer a própria alma,
enfrentando a realidade sem fugas, pois que muito
de seu estado é fruto do cerco confortável que vem
recebendo, mas que em nada a tem auxiliado a
enfrentar e reagir. Enquanto de seu íntimo não partir
a fagulha renovadora, nada poderá ser feito, a não
ser adiar o inevitável. É de sua mente que precisa
surgir a fagulha da vontade de modificar-se, mas,
para isso, é necessário reconhecer o motivo da queda,
substituindo-a pelo desejo de levantar-se.
Venha, irmã, ter com os Bons Espíritos, trabalhando e
servindo, como foi planejado, antes do seu reencarne.
Não fujas ao compromisso assumido porque ele estará
sempre convosco, até que exausta, aceite, por fim, a
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realidade, nesta ou em outra existência.
Assim será, pois não há como lutar contra isso.
Fugir, em nada auxiliará o seu espírito no processo de
renovação íntima que carece com urgência acontecer.
Veja como é sublime servir e sinta, em seu coração,
a doce fragrância do serviço cristão que atende e alivia
as dores! Seja você, também, um instrumento nas
Mãos do Alto para o alívio de tantos que sofrem.
É esse o caminho, irmã, pois a mediunidade não se
presta à vaidade pessoal e nem de fachada. Podem
viver os médiuns porque a energia recebida é real e
não fictícia; e, se não é utilizada no exercício mediúnico
sadio, certamente será aproveitada por espíritos
delinquentes, ignorantes e infelizes (como é o caso
desta irmã obsidiada).
Não há mistérios, no mundo espiritual. Há
mistérios na mente humana que, mesmo ciente de
seus compromissos e responsabilidades, mesmo
submetida a fortes dores, resiste infantilmente à força
renovadora.
Vamos recomendar uma vez, no tratamento
espiritual; apenas uma, como recurso último para
equilíbrio dessa mente, para que possa pensar e
decidir-se. Não é obrigada a trabalhar nesta Casa,
mas é mister que trabalhe, dando assistência aos
espíritos necessitados de incorporação. É trabalho
valoroso para o espírito que deseja o progresso
espiritual.

Não interferimos na decisão do casal, mas
para restabelecimento da saúde psíquica e física,
recomendamos a suspensão dos medicamentos e
o trabalho mediúnico assíduo, trabalho de caridade
frequente, além do cumprimento dos deveres que
todo encarnado traz, por força de sua condição[5].
Que Deus, em Sua Infinita Bondade, possa iluminar
vossas mentes, clareando a visão, pois que são
chegados os dias em que o joio será separado do trigo.
Salve a Força da Luz! Salve o Divino Mestre Jesus!
Nhá Benta
12/01/2005

16. DIÁLOGO EDUCADO ENTRE
FORÇAS CONTRÁRIAS
Margarida – Quem está falando?
Resposta – Um dos seres que combateis.
M – O que deseja, irmão?
R – Venho para dizer que, cada um de nós que for
retirado do caminho, outro automaticamente assumirá
o lugar daquele que sucumbiu. Nossos ninhos são
fartos, na gestação dos filhotes e nosso alimento,
[5] Nota: Infelizmente, o casal nunca mais apareceu no GESJ; mas
soubemos que o processo obsessivo aumentou.
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graças a humanidade incauta, é igualmente farto
para alimentá-los, enquanto crescem. São criados e
instruídos na ferocidade necessária para enfrentar as
feras humanas que são frágeis e dominá-las, no ponto
que escolhermos para atacá-las.
Desistam, pois são inócuas suas ações contra nós.
Nada poderão. Somos muitos, muito mais do que os
Guerreiros da Luz. Já dominamos o planeta. Em todos
os pontos, estamos presentes, pois raros são os lares
que não abrigam um de nós ou de nossos filhotes.
Cultivando-os, como quem cultiva animais domésticos,
mal sabendo que na primeira oportunidade tomarão a
forma verdadeira de que são portadores, revelando o
que somos. Não há chance alguma para os habitantes
deste planeta.
Fazemos, há séculos, este trabalho e é somente nele
que nos especializamos. Nossas mentes são treinadas
e preparadas, desde nossa formação embrionária,
não desperdiçando energias com outras formas de
pensamento. Portanto, em muito, levamos vantagens
contra vós que sois infantis, primários, tolos em vossas
ações incipientes, diante das nossas.
Nosso planejamento é traçado com a frieza do nosso
coração e vamos em frente, não nos importando com
aqueles que caem. São peças fora do jogo que nada
importam. (refere-se aos próprios companheiros)
Quanto a vós, em cada um que sucumbe, perdem
força e energia de muitos trabalhadores; aí reside a

falha, tanto trabalho para sustentar um.
Nós adentraremos pela enorme porta. É uma
questão de tempo, somos pacientes; não temos pressa
e, ao final, venceremos.
M – Meu irmão, você já deu seu recado para desistirmos
da luta. Nós, contudo, afirmamos do mesmo modo: para
cada um do Exército da Luz que tomba, surgem outros
ou os que ficam, triplicam suas forças. Não temos medo
e não estamos na luta para brincadeira, embora o irmão
pense assim.
Nós não fomos lá, no seu reduto, para pedir que
desistissem, nem para dar nenhum conselho porque
estamos cientes do trabalho que realizamos e conscientes
da vitória que teremos. A Luz sempre vence porque a Luz
desfaz as trevas. Creio que o irmão, preocupado com
a possível derrota, veio a nossa Casa ou nosso reduto,
como queira, avisar para desistirmos. Mas, que pena! Nós
não vamos desistir nunca!
Se um cair, surgirão outros lá na frente; se um perder as
forças, os que ficarem terão suas forças aumentadas; se
eu partir para o outro lado da vida, dentro de poucos dias
ou meses, continuarei lutando e com muito mais energia
e intensidade porque não estarei ligada ao corpo velho,
cansado, doente e desgastado.
Irmão, seu recado já foi dado e o nosso também. Volte
e diga aos seus chefes que o Exército da Luz não vai se
dobrar nunca, diante da queda de alguns obreiros. Luta
é luta: tanto cai de um lado, como do outro. Em toda
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luta, haverá sempre vencidos e vencedores. Nesta, a
vitória pertence a Luz. A vitória é nossa!
E esta Luz, quem será? É o Mestre Jesus, Sananda, diante
do qual, ajoelhados, agradecemos a dádiva de estarmos
aqui trabalhando, onde o Comandante Maior é Ele.
R – Eu sou o chefe e nossa luta é de vida ou morte.
M – É isso mesmo; é de vida ou morte. Não haverá
empate; um será vencedor.
R – Não há lugar para os dois times.
M – De jeito nenhum!
R – Um ganha e fica; o que perder, sai.
M – O que eu acho interessante, em tudo isso,
meu irmão, e não estou falando com menosprezo ou
zombaria, é que vocês são muitíssimo inteligentes,
avançaram bastante no desenvolvimento do intelecto,
no domínio da mente, da tecnologia e não procura ver o
óbvio. Onde há Luz, não pode haver trevas. Esse mundo
foi criado por Jesus, construído por Ele, pelos Engenheiros
Siderais, Seres Superiores, de mente super-avançada.
Será que ainda não perceberam isso?
R – Os seres humanos não querem a Luz; vocês a
impõem.
M – Ninguém, aqui, impõe nada a ninguém, tanto
que deixei você falar a vontade. Se prestou atenção
ao trabalho que desenvolvemos amigavelmente, sem
canseira, sem nenhuma pressa e pretensão, viu que
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lançamos o aviso: quem acreditar e quiser renovar-se,
aproveite e mude agora, porque quem não se renovar
espiritualmente, vai ser exilado para mundos inferiores,
primitivos e, alguns, até para Orbes estéreis, como é o seu
caso, o dos vampiros e de outros infelizes.
Ninguém está obrigando a ninguém mudar de vida;
nós o convidamos, em nome de Jesus. Pode até achar
um desaforo este convite, mas, digamos que você esteja
cansado do lado que está lutando e quisesse mudar de
vida como alguns, poucos; porém, até Reptilianos já
saíram desta linha de trabalho e de evolução. Em suma,
se quisesse mudar de lado, nós lhe estenderíamos as
mãos, em nome de Jesus. Agora, se não quiser, paciência,
ninguém vai lhe obrigar, tem seu livre arbítrio. Ficar na
Terra não, porque não haverá mais lugar para espíritos
rebeldes.
Você é inteligente e sabe que a Terra está passando da
3ª para a 4ª dimensão. Vocês não iriam, mesmo, aguentar
a força da Luz, do progresso que a Terra estará entrando.
Então, automaticamente, serão exilados daqui para outro
mundo, compatível com suas necessidades espirituais.
Acho que sabe de tudo isso; tem conhecimento profundo
do momento que vivemos. São decaídos de vários
planetas; não será, portanto, a primeira vez que serão
exilados. Porém, ainda há tempo irmão, se quiser mudar
de lado; isso sem querer lhe humilhar, de jeito nenhum.
R – Eis minhas palavras finais: todo aquele que
empunhar uma espada de Luz, será nosso alvo.
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M – E quanto a nós, eis a palavra final: todo aquele
que se jogar contra a Obra do Pai, também será atingido,
abatido e exilado para mundos compatíveis com sua
rebeldia.
Que Jesus o abençoe, hoje e sempre! Um dia, você vai
precisar desta benção, não sei quando; porém, sei que vai
precisar. Naquela hora, de angústia e dor, lembre-se dela.
Vá na paz de Deus meu irmão, embora você não a
queira[6].
Todos – Pai nosso...
GESJ
22/01/2005

17. PROSSEGUE NOS ABISMOS A CONSTRUÇÃO
DO CAMPO DE CONTENÇÃO DA BESTA
Vejo João Batista compondo o nosso círculo. Ele flutua,
veste uma túnica azul clara, bate o cajado no chão e este
se transforma num enorme guarda-chuva, aberto sobre
nós.
Estávamos sentadas embaixo de uma castanheira,
fugindo do Sol ardente e, o tempo todo, as castanhas
caíam sobre nossos corpos. Durante sua presença,
irradiava tanta energia que provocou torpor nas demais
companheiras e nenhuma castanha nos incomodou mais,
[6] Nota: Como viram, esses infelizes irmãos estão em nosso rastro.
Não dão trégua, a nenhum trabalhador da Seara do Amado Mestre
Jesus, Sananda. Dá para ficar com os braços cruzados e boca fechada?...
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apesar do vento forte no lugar. Mesmo depois que ele se
foi, outras castanhas caíram novamente, mas nenhuma
nos atingiu para perturbar nossa concentração.
A seguir, palavras de João Batista:
Salve Jesus, o Mestre que nos conduz!
Do Seu Amoroso Coração partem as Sublimes
Energias que nos envolvem e sustentam em todos os
momentos. Jamais duvideis do Seu Amor e deixai-vos
conduzir por esta Força Única capaz de vos sustentar
nas lutas terrenas.
Por Ele, aqui estamos e com Ele seguiremos
trabalhando pela humanidade.
A velocidade dos acontecimentos aumenta a cada
dia e, ao mesmo tempo, prossegue a construção do
Campo de Contenção, em torno da “Besta”, aprisionada
nos Abismos.
Participareis de mais uma etapa de limpeza do astral
e fixação da energia telúrica dinamizada em torno
da “Criatura”, abrindo as clareiras necessárias para a
construção do dispositivo de contenção.
Dieta, já conhecida por vós, à partir da próxima Lua
Cheia. As instruções vos serão passadas, à medida que
as oportunidades surjam.
Seguis confiantes, pois a Força Maior do Pai conduz
a todos.
Salve Jesus!
João Batista
11/02/2005
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18. DERROTANDO A “FILHA DA BESTA”
Batalha contra a “Filha da Besta”. O Conde Rochester
nos acompanha. Ao final, os Portais iluminam-se e ligamse, formando, em torno do Brasil, um escudo de Luz,
saneando o lugar onde ocorreu a batalha.
A “Fera feminina” não tem uma forma definida. É
um espectro negro que se expande e muda de forma o
tempo todo. A luta é ferrenha. Ela se sente acuada por
nós e, em determinado momento da luta, lança-se terra a
dentro. Olhamos umas para as outras e, obedecendo ao
comando da nossa líder (D. Margarida), mergulhamos
atrás da “Fera”.
Ela se dirige ao seu reduto, onde vivem milhares de
seres negativos. Lá, há um verdadeiro exército, nos
aguardando.
Chegamos também acompanhadas de centenas de
Guerreiros da Luz. O Conde Rochester nos observa de
perto. Ele também luta conosco, não usando do seu
potencial, mas conduzindo a luta, de modo a nos manter
no controle da situação.
Em dado momento, a “Fera” toma a forma de um
gigantesco “Dragão Vermelho”, de muitas cabeças, e é
assim que nós a abatemos. O Conde nos levou à melhor
posição para derrubá-la.
Muitas Naves pequenas circulam, emitindo tênue Luz
que nos permite enxergar o campo de batalha, pois é
muito escuro. As Naves não são percebidas pelos trevosos,
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que estão noutra dimensão. O campo de batalha é muito
extenso e tenebroso.
Quando chegou o momento de abatermos a “Fera”,
fomos conduzidas, estrategicamente, pelo Conde
Rochester, ao ponto vulnerável do seu corpo. Então,
partiu, do Comandante Ashtar Sheram, um raio de Luz
dourado que incide na espada de D. Margarida. A espada
tornou-se dourada, brilhante, incandescente, no exato
momento em que atinge o coração do ser monstruoso,
a “Filha do Dragão”, acorrentada nas profundezas do
Abismo.
A energia do Comandante Ashtar Sheram potencializou
muita força na espada, tornando possível que aquele
golpe desferido fosse o fatal. A essa altura, no final da
luta, todas nós estávamos exauridas.
Ainda vejo a “Fera” sendo levada pelos Socorristas,
amarrada em uma espécie de maca, ainda a debater-se
debilmente. Uma Nave-Prisão a recolheu.
04/03/2005

19. SEGUE O GRANDE PLANO
DE DEUS PARA A TERRA
Salve Jesus! Irmãs, continuam as batalhas nos planos
inferiores, para limpeza do Plano Astral em torno do
Planeta.
Vencestes galhardamente a última batalha,
destruindo num golpe certeiro a “Filha dileta da Besta
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ou Dragão”[7]. Com maior ferocidade e intensidade
vingativa, seu ódio recai sobre a humanidade.
Preconceitos, desvios morais, vícios, crimes de
toda ordem, prepotência e toda sorte de ignomínia
humana se alastrarão, com maior força, sobre as
criaturas.
Em contrapartida, a natureza responderá
à quantidade de energia inferior lançada na
atmosfera, com maior desequilíbrio e fúria.
Segue o Grande Plano de Deus para a Terra. Não
havendo mais como manterem-se ocultas, a vilania
e a hipocrisia expõem-se e sua face deformada será
banida pela Força da Luz.
Segui confiantes, pois o Grande Mestre nos conduz à
vitória da Luz sobre as Trevas.
Continuais a avançar rumo ao Abismo com um
dos vossos corpos que, em desalinho, proporciona
a descida. Os sintomas provocados em vosso corpo
físico, por tal situação, já tendes sob controle.
Estamos convosco! Salve Jesus!
Conde Rochester
12/03/2005

[7] Nota: Essa criatura, conforme soubemos foi, realmente, filha
consanguínea do Dragão, em uma de suas reencarnações. Com o
Dragão, vinha atuando, há muito, na doce ilusão de dominarem a
Terra.
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20. A LUZ O LIBERTARÁ NO MOMENTO CERTO
Vidência: Vejo-nos numa Cidade, do astral inferior.
Lugar sombrio. Uma neblina escura cobre todo o lugar.
Há duas torres negras, muito altas, que terminam com
uma ponta muito fina. Funcionam como gigantescas
antenas que captam energias que passam pelas torres
em aspiral e emitem raios negros até a corrente da “Besta”,
aprisionada no Abismo. Os fiéis seguidores do “Dragão”
tentavam libertá-lo, já que se encontra aprisionado.
O “Dragão”, muitíssimo agitado, via a corrente que o
prendia incandescer e continuar intacta. Gritava que
estava quase solto, que estava chegando a hora. Mas, a
corrente nada sofria, permanecia íntegra.
Um Ser da Luz chegou muito próximo dele e disse: “A
Luz o libertará, no momento certo”.
Avançamos pela Cidade, destruímos as torres e
aprisionamos os trevosos, após consecutivas lutas, e
libertamos os prisioneiros. A ação foi rápida e certeira.
01/04/2005

21. EVITAI A REBELDIA
Quando as bocas se calam, as mentes, igualmente,
não o fazem. Mentalmente, inquirem acerca daquilo
que não entenderam.
Irmãos, este é o momento de vos esclarecerdes a
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respeito dos assuntos que vindes deliberadamente
evitando, ao longo de vossas existências, e que vos
despertará a consciência, dando-vos a oportunidade
de novo impulso de progresso evolutivo.
Estais a viver os esgares desta humanidade, última
raça influenciável pela “Besta” neste Planeta.
A “Besta”, juntamente com seu séquito malsão, será
enviada compulsoriamente à nova moradia, digna de
sua rebeldia e arrogância.
Aqueles que vibram em sua sintonia na busca de
prazeres e bens materiais que lhes facilitem a vida,
na ociosidade, preguiça e no proveito próprio, para
aumento de poderio transitório, como a “Besta”, que
lhes comanda o cerne íntimo, serão compulsoriamente
transferidos para Orbes afins com seus desejos e ideais
de vida.
Hoje, se estais aqui, neste momento, ante a
oportunidade bendita de vos esclarecerdes, mais
uma vez, acerca da influência maligna que vos tem
conduzido os passos imprevidentemente pelas
diversas vidas, não façais ouvidos moucos e não
vos desgasteis em dúvidas. Atirai-vos ao estudo e
demonstrai desejo sincero de mudança íntima para
vos tornardes os aprendizes do Cristo!
Somente no estudo e no trabalho anônimo, dedicado
ao próximo carente, encontrareis as forças e os meios
necessários para alcançardes as vibrações mínimas
para vos manter acima da faixa vibratória inferior da
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“Besta” e do Astro Intruso que revolucionam as forças
inferiores no íntimo das criaturas.
Caso não vos arvoreis patronos de vosso próprio
progresso evolutivo, quem o fará por vós?
Cada indivíduo é responsável por seu próprio
progresso e deverá sacrificar-se para sair das faixas
inferiores e alcançar novos patamares evolutivos.
Que se calem as vozes! Mas, igualmente, as mentes
não questionem indevidamente.
Buscai o entendimento da lição para passardes na
prova máxima desta hora que viveis: o Juízo Final.
Evitai a rebeldia. Desenvolvei, a cada dia, a humildade
das lições do Mestre Maior que conduz a todos nós: o
Adorado Jesus.
Somente Ele é Caminho, Verdade e Vida; e ninguém
vai ao Pai, senão por Ele.
João Batista
12/07/2005

22. AS GRANDES ORGANIZAÇÕES
CRIMINOSAS OBEDECEM A BESTA
Irmãs, nós vos saudamos com Amor e Paz nos
corações! Os trabalhos de limpeza continuam e
antecedem o enfrentamento final.
Muitos são os imprudentes que caíram, e ainda
caem, nas garras mentais da “Besta-Fera”, sucumbindo
à sua perniciosa força.
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Chafurdados na dor e no desespero, muitos seres
afundaram na lama pútrida do seu universo mental
de vibração infernal. A Bondade Divina determina
que onde quer que haja seres humanos, ainda que
em estados lastimáveis, estes sejam resgatados
e socorridos, recebendo do Alto, mais uma vez, a
oportunidade de renovação.
Cabe aos imprudentes do passado, hoje renovados
pelo Amor do Cristo, trabalhar em favor das almas
infelizes, tirando-as do lodo em que chafurdam.
Bendito o trabalho renovador que vos convida ao
resgate ameno, das dores impingidas a outrem no
passado!
Vossos corpos, mergulhados na lama podre, em
busca dos corpos degradados, são protegidos por
tratamento especial impermeabilizante que permite
que entrem e saiam, sem que o vosso corpo mental se
contamine.
Tal preparação também vos torna invisíveis e,
portanto, livres da detecção da “Besta” e de sua possível
retaliação, caso vos notasse a presença.
Esse trabalho faz parte do plano de redução das
forças do terrível “ser”.
Médium – Como assim, Irmão?
Rochester – Na verdade, a região que vos pareceu
depósito de detritos da “Besta” é uma de suas áreas
de armazenamento de energias. As mentes, dos
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seres ali depositados, reunem os piores e mais
lamentáveis pensamentos criminosos e sentimentos
desequilibrados que transitaram sobre a superfície da
Terra. São aqueles cujas sintonias mentais-criadoras
ligavam-se diretamente aos pensamentos oriundos da
“Fera”.
M – Então, quando encarnados, era a “Besta” que
alimentava os pensamentos desses seres?
R – Sim. Eram sua ancoragem na superfície do
planeta, cujos seres funcionavam como medianeiros,
alimentando de idéias maquiavélicas as infelizes
mentes desequilibradas que se tornavam executoras
de suas ordens.
M – Então, não eram bandidos comuns e sim, grandes
chefes idealizadores dos crimes?
R – Correto o pensamento. Mentes inteligentes
e preparadas, em geral no comando de Grandes
Organizações Criminosas, como a Máfia e as Facções
Terroristas, que vossa história, tão bem, vem
registrando.
Diferem, portanto, dos infelizes fanáticos que trazem
em si a força da execução dos crimes hediondos,
arquitetados por outros. Estes não dispõem de
inteligência elevada para canalizar seu pensamento
febril e doente.
Rochester
15/07/2005
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23. É ELE QUEM AMPARA A JORNADA NA TERRA
Salve, irmãs! O momento é grave. Toda cautela é
necessária.
As Trevas não desistirão e intentam impedir o
lançamento da obra(refere-se aos nossos livros “Os
Decaídos e sua Trajetória Terrestre” – vols. I e II). Todos
os esforços direcionam-se nesse sentido, por isso estão
entre vós.
É permitido que assim seja, para que compreendam.
Se não for agora, porém, no futuro, onde a vitória da Luz
dá-se por legítima e franca atividade no Bem, esforço,
dedicação, trabalho árduo, renúncia e sacrifício, de
espíritos encarnados, cativados pela Força Maior,
sem imposições, amarras ou cobranças indevidas do
Alto. Por isso, estão imiscuídos entre vós para terem
oportunidade de vos tentar e desviar do caminho.
Sustentai a fé, a coragem e a determinação no
trabalho. Qualquer que sejam os acontecimentos em
vossas vidas particulares, ou no conjunto do Grupo
Espírita, guardai a certeza de que tais acontecimentos
encontram-se previstos, dentro da Lei.
Perseverai! É a reta final para conclusão da tarefa (...)
Por falha no gravador, perdemos um bom trecho desta
mensagem.
(...) são servos fiéis da “Besta”.
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Por instantes, julguei que um dos Chefes aqui
estava, devido à agitação em que se encontravam os
seguidores das Trevas, pois a médium vira apenas seus
olhos. Mas, não olvideis: eles estão entre vós e tentarão
destruir seus princípios, sua fé e seu trabalho enquanto
puderem.
Fortalecei-vos em Jesus. É a maior defesa que tendes,
neste momento.
Eles O tentaram e Ele, o Excelso Rabi, Supremo em
Forças, Poder e Luz, resistiu-lhes à perversa tentação.
Agora, encontram-se entre vós, perturbando,
distorcendo, assustando, porém, como seres ignorantes
que são, não percebem que sustentando vossas forças
não estão vossos espíritos nem os nossos, mas o d’Ele.
Lembrai-vos sempre que é Ele que mantém as forças e
ampara a jornada penosa na Terra.
Salve a Força do Amor! Salve o Excelso Senhor!
Shama Hare
26/08/2005

24. INÍCIO DO “REINADO DA BESTA”
Vidência: Imediatamente, após concentrar-me,
vi um calendário de parede marcando, de maneira
inconfundível, a data: 06/06/06. Em seguida, sentindo
forte a presença do Conde Rochester, saí do corpo e vi
muito sangue, como se uma bomba, em algum lugar do
planeta, acabasse de explodir, ferindo muitas pessoas.
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Bombeiros faziam o resgate dos corpos ensanguentados
e inertes, jogados sobre seus ombros.
Creio que essa cena se passou no plano físico, pois, logo
depois, vi lobos devorando os corpos astrais dos espíritos
desencarnados naquela explosão. A cena era apavorante
e tão inexplicável que tomei um choque, voltando,
rapidamente, para o corpo.
Novamente, sai e acompanhada, do Conde Rochester,
viajamos por diversos continentes e em todos eles haviam
marcas de sangue. Em alguns momentos, passavam,
em minha tela mental, cenas de rituais de Magia Negra,
envolvendo derramamento de sangue.
Após, veio a comunicação:
Médium – Irmão, qual o significado da data marcada,
no calendário que vejo?
Conde Rochester – É quando se instalará o “Reino
da Besta”. Um vento negro soprará sobre o Planeta e
poucas nações estarão livres do surto de loucura que
acometerá os endiabrados.
Vidência: Nesse momento, eu via seres com aparência
humana, porém, de rabo comprido e terminando em
ponta; possuíam chifres, eram de cor avermelhada e
olhos de fogo, horrorosos.
Continuei com o diálogo, perguntando-lhe: “Devemos
fazer algo quanto a isso? Por que nos mostram essa
realidade”?

CR – Nada há que fazer contra sua manifestação.
É mesmo o tempo de se revelarem e as pessoas
mostrarem o que são e de que lado encontram-se.
O que pode, e deve ser feito por aqueles que já se
definiram pela direita do Cristo, é trabalharem no
sentido de esclarecer as mentes desavisadas, infantis,
atordoadas pelas ilusões materiais.
Só o tempo fará aquilo que não há mais tempo para
fazer. É preciso, portanto, correr contra o tempo e
revelar o que antes era velado.
Amai-vos irmãos!
Fazei ao próximo como gostaríeis que vos fizessem. É
essa a lição que deve ser divulgada e praticada.
Alertai, como gostaríeis de ser alertados, caso
estivésseis iludidos, confusos ou mergulhados nas
trevas da ignorância. Tudo o mais é secundário nessa
hora.
Ramatis, no comando. Jesus, nos guiando. Nós, vos
servindo.
Salve a Terra!
Conde Rochester
09/12/2005
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25. A BESTA JÁ SE SENTE ACUADA
Bendito seja o Nome de Jesus, Sublime Ser que nos
envolve com Seu Divino Amor e nos sustenta para as
lutas de ascese, proporcionando, através desse Amor,
o refrigério para nossos espíritos culpados!
Trabalhamos por Ele e, em Seu Nome, permanecemos
longos períodos em regiões sombrias, de alta
toxicidade para nossas almas, graças à Sua dedicação
para conosco, seres tão imperfeitos que somos.
Nos abismos, onde um de vossos corpos encontra-se
em desdobramento, temos lutado com intensidade e
bravura.
Não permitimos ainda, através de vossos canais,
tomardes conhecimento das imagens das cenas ali
vividas por todas vós, para não contaminardes vossas
mentes com tão horrendos e pavorosos quadros.
Irmãos nossos, centelhas divinas criadas puras e
inocentes, encontram-se em abjeta e nefasta situação,
por não conterem a fúria do ódio paralizante, existente
em seus espíritos.
A “Besta-Fera”, aprisionada, envia seus asseclas sobre
vós, atacando-vos impiedosamente. Há um confronto
em andamento, pois desejam tais criaturas trevosas o
fechamento do ASJ (Abrigo Servos de Jesus). Aguardam
o momento que, segundo sua visão, será o mais
adequado para atacarem. Não perceberam os irmãos
ignorantes que as Forças da Luz os conduzem, pois
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a peleja ocorrerá. Mas, mesmo que não ocorra, serão
aprisionados e exilados para lugares afins, compatíveis
com seu padrão vibratório.
A turba humana descontrolada, a cada dia, é mais
facilmente controlada pela “Besta”, qual fantoche. Sua
fúria incontida aumenta por sentir-se acuada e prestes
a sofrer novo exílio.
Somos pequeninos trabalhadores, mas somos
sustentados por poderosa Força Superior que sequer
imaginamos sua força.
No plano físico, havereis de ter pequena interrupção
nos trabalhos planejados, mas que vossas mentes,
pensamentos e ações, continuem em nível vibratório
superior o suficiente para vos manterdes dentro da
faixa de proteção, onde vos garantimos segurança.
Segui confiantes, pois o Mestre Jesus vela por todos.
Salve o Mestre Ramatis! Salve o Mestre Jesus!
Conde Rochester
Em 17/12/2005

26. FINDA-SE O TEMPO PERMITIDO
PELO PAI ETERNO
Irmãos amados! Eu vim para os desviados das leis e a
estes procuro despertar com a Luz do Meu Amor.
Se os beneficiados com as riquezas pensam receberMe, em seus palacetes, que saibam: sua tarefa é vir
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até a Mim, para o trabalho de auxílio fraterno aos que
choram.
Suas riquezas nada têm que Me convidem a
Presença Amiga. É nas celas imundas e torpes que se
faz necessário implantar a força do sentimento puro,
do Amor Verdadeiro de irmãos que somos.
Lá, residem os doentes da alma, necessitados de nós
e a eles devemos conceder a graça de nossa Presença
Amiga, tocando seus corações com a Luz da Esperança,
da Verdade e da Justiça do Pai.
Que as incursões, que ora realizais, levem a todos
eles a Minha Presença e o Amor que derramo sobre
eles, sobre vós e sobre toda a humanidade.
Que conheçam a verdade além da matéria,
alcançando, seus espíritos atormentados e doentes, a
realidade espiritual que os chama à redenção de seus
pecados, à limpeza urgente de seus delitos, através da
resignação e do arrependimento sincero.
Nenhuma “rede” de seres delinquentes,
transviados e rebeldes levará um só dos Meus
pequeninos que quiser, sinceramente, aconchegarse em Meus Braços e libertar-se do jugo feroz da
“Besta” que já alcança a superfície da Terra, com
seus urros selvagens, incitando irmãos contra
irmãos.
Vinde a Mim, pequeninos e Eu acolherei a todos, com
o Amor Profundo, presente em Meu Espírito.
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Finda-se o tempo permitido pelo Pai para que o
arrependimento toque vossas almas perturbadas.
Escolhei, o quanto antes, o caminho que desejais
seguir e colocai-vos depressa na estrada do Bem.
Valorosos trabalhadores, assistentes do Cristo, vos
aguardam.
Dóceis, entregai-vos a eles que vos socorrerão,
amparando e encaminhando, segundo os desígnios
do Pai Eterno.
Que descerre, definitivamente, aos olhos dos
encarnados, o véu da ilusão da matéria e que passem a
enxergar sua condição de espíritos imortais, agindo de
acordo com sua natureza de seres humanos, em ascese
espiritual.
Nós vos saudamos, em nome do Cristo Planetário e, a
vós, desejamos a Paz do Senhor dos Mundos.
Jesus Sananda
17/02/2006

27. O “FINAL DOS TEMPOS” APROXIMA-SE DO FIM
Irmãos, Paz em Jesus! A humanidade beira à loucura
coletiva, tal a inversão dos valores morais a que
chegaram. A tal ponto de condenarem o pobre
que mata um pássaro para saciar sua fome e deixa
soltos lobos famintos que roubam milhões dos
cofres públicos.
O “Final dos Tempos” aproxima-se do fim e traz
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consigo o cortejo das feras pervertidas, de trevas
sangrentas e cruéis e dos insanos cientistas que
combinam horror com vaidade, poder e morte.
Os povos lutarão, não mais por aumento de território,
nem pela riqueza natural das pedras preciosas, mas
pelo bem maior da vida: a água.
Mata-se o próximo em nome da ciência, da vaidade
e do poder. O homem perdeu a referência moral e é
dominado pelo Anti-Cristo. As Leis Divinas tornaramse ultrapassadas aos olhos da conduta imoral humana.
A religião não acalma os espíritos, mas acicata a
vaidade e estimula o desejo de poder.
As cidades do astral inferior, descritas na vossa
literatura espírita, materializam-se nos guetos e
favelas e os moradores lutam pela sobrevivência em
suas ruelas. Nada mais importa ao homem, desde
que possua dinheiro e bens materiais que lhe garanta
um futuro em “paz”, mesmo que sua alma inquieta e
devedora esteja irremediavelmente perdida.
Pequena parcela dessa humanidade não acorre
aos brados da “Besta”, atendendo-lhe de pronto ao
chamado. Poucos, ainda, conservam a consciência
no dever cumprido; poucos, ainda, buscam seguir as
Orientações Maiores do Cristo.
A esses poucos, dizemos: nada temais! Jesus segue
convosco, abrindo as clareiras de pura Luz, a vos
conduzir os passos.
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Não percais a fé e a esperança, pois este mundo
está prestes a sofrer radical transformação e sereis,
todos vós ligados ao Cristo Jesus, agraciados a viver
num mundo melhor, um mundo de Paz. Aguardai,
com fé e trabalho árduo, para contribuirdes na
construção deste mundo novo que havereis de
habitar.
Quanto àqueles que trilham o caminho das sombras,
haverão de mergulhar ainda mais na escuridão, em
outro Orbe, até que aprendam a curvarem-se ante o
Supremo Pai, todo Amor, Bondade e Misericórdia.
Não é por determinismo Divino que haverão de
mergulhar na escuridão, mas por escolha própria.
Caminham com os próprios pés em direção à escuridão,
às Trevas.
Paz, convosco!
Shama Hare
17/03/2006

28. O PLANETA ESTÁ FRAGILIZADO
Paz, sempre, assim ensinou Jesus. E ensinou, também,
amor, caridade, solidariedade, bondade, indulgência e
perdão para todos os filhos e filhas.
E qual o comportamento do homem à mínima
contrariedade, ao mínimo insulto? Raiva, agressão,
intolerância. Assim o ser humano reage, quando
se sente ameaçado. E destes sentimentos hostis
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alimentam-se os trevosos, comandados pelos
estímulos bestiais, gerando as guerras sangrentas com
todo seu poderio bélico, usando o orgulho e a vaidade
exacerbada de governantes insanos e dominados pela
“Besta”.
A aproximação do seu número 666 (06/06/06), no
calendário, faz vibrar a energia tenebrosa que lhe é
peculiar e tão intensa, quanto ocorre, também, com a
energia da Luz. Seus exércitos (refere-se à “Besta”) vão
aumentando, à custa dos que escolhem o seu lado, a
porta larga ou todo o mundo ilusório da matéria.
As Trevas têm, de todas as formas, escravizado
irmãos encarnados e imprudentes que criam e vivem
em verdadeiros cenários de beleza mundana, plenos
de facilidades e comodidades materiais. Todavia,
como iscas sutis, pois quando menos esperam estão
presos “às redes magnéticas das Trevas”, de onde não
conseguem soltar-se.
Tentam, também, vos conduzirem durante o sono,
através de miraculosas montagens, a objetivos
tentadores e sonhos fascinantes. Assim, vão ganhando
terreno e espaço em vossas vidas materiais e espirituais,
fazendo distanciar-vos do objetivo para o qual vieram:
evoluir espiritualmente.
Não se iludam, irmãos! O planeta Terra está
fragilizado, como uma bola de cristal trincada e
bastante abalada cismicamente. Seu suporte para
equilíbrio e manutenção da vida tem sido feito por
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irmãos Extras e Intras, com o aval do Cristo.
Nada mais, sequer a médio prazo, poderá ser
planejado. O tempo urge!... Detende-vos na vida
modesta e sem luxos, no trabalho espiritual do Cristo,
na ajuda ao próximo, fazendo sempre o que gostaríeis
que vos fizessem.
Paz, a todos os Quadrantes!
Astrea
04/04/2006

29. O OLHO DA BESTA OU DRAGÃO
O OCULTO SENDO REVELADO
Vidência: Após recitarmos o Mantra, vi, sobre a mesa,
um “triângulo” desenhado. Dentro dele, começou a
formar-se uma nuvem marrom ferruginosa e agitavase como se estivesse viva. Senti-me saindo do corpo e
mergulhando nessa nuvem. Lá, dentro do triângulo,
havia forte agitação, semelhante à de uma tempestade
com ventos fortes. Varria o espaço e eu mal podia respirar.
Fiquei agitada, de tal modo, que pensei estar em
desequilíbrio mental. Pensei no Mestre Ramatis e olhei
para trás, no intuito de sair daquele lugar tenebroso.
Foi, então, que vi “os braços” do Mestre Shama Hare
sustentando-me junto com as energias do Mantra. “Os
braços” do Mestre fez-me mergulhar mais um pouco
para dentro do vórtice, ao tempo em que fui recebendo,
mentalmente, informações de que se tratava de um
“Portal Negativo” e que deveria observar tudo que se
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passava, durante o tempo em que ali ficasse.
Passei, então, a perceber que o espaço parecia ser um
enorme “olho” que tudo observava. Vi, também, “Sete
Magos Negros” fazendo um feitiço, em torno de um
caldeirão. O olho era da “Besta” que se comunicava
com os Magos. As nuvens pareciam ser seu hálito
sufocante. O som era rouco e lembrava morte, dor,
tristeza e terror. A energia presente era de destruição.
Passado, presente e futuro passavam diante dos meus
olhos, em alta velocidade e fora de ordem. Guerras,
bombas, catástrofes, saques e todo tipo de violência
pareciam vivos, como se fosse um Registro Akáshico, só
com eventos negativos.
A ordem da “Besta” era romper as ligações do Triângulo
e da Cruz, símbolos do GESJ e do ASJ[8], desfazendo-os.
Parece que esse “triângulo”, na qual fui mergulhada, é
o pólo negativo da força positiva do Símbolo da nossa
Casa, único caminho através do qual Forças Trevosas
podem adentrar com o uso da Magia, invertendo certas
polaridades.
O assunto é muito profundo e complexo para mim. Não
sei, ao exato, se consegui compreender muito bem, pois a
comunicação foi em nível de intuição e, também, como
se fora vaga lembrança de situações passadas, como se
[8] Nota: Coincidência ou não, no dia 09/05/2006 o escudo do ASJ
queimou, pois ficara aceso por muitas horas, além da sua capacidade. Referimo-nos ao escudo físico, no plano físico, e o mesmo já foi
refeito.
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lá no fundo do meu ser, eu já tivesse conhecimento sobre
tal assunto.
25/04/2006

30. NA MONTANHA SAGRADA
Vejo todas nós, juntamente com o Mestre Shama Hare,
na Ásia, subindo a Montanha Sagrada. Ele nos mostra,
mais uma vez, a “Besta” e diz: “Ela está cada vez mais
próxima da superfície”.
Pergunta – Mestre, “ela” será solta na superfície?
Shama Hare – Criança, não será preciso sua presença
física na superfície para provocar danos. Sua influência
maligna já se faz e continuará com maior intensidade, à
medida que sobe, pois ela emana de si, naturalmente,
intensa energia deletéria capaz de atrair multidões de
seres, levando-os à queda.
P – D. Margarida irá lutar com “ela”?
S. H. – Criança, não queirais saber do futuro!
P – Mestre, sentiremos tanto a falta de D. Margarida,
quando ela partir! Nossos encontros não serão a mesma
coisa. Haverá um grande vazio...
S. H. – Bem sabeis que, um dia, todos estarão
reunidos no espaço. Vamos, em frente!...
Seguimos, com o Mestre, montanha acima. Vejo que
estamos numa posição diferente, mais alta, acima um
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pouco na escalada da Montanha Sagrada, ou seja,
chegamos mais perto do topo.
É sinal que estamos progredindo!
13/05/2006

31. AINDA SOBRE A DATA 06/06/06
Irmãos, saudações fraternas!
O mundo todo mobiliza-se em torno de um número
simbólico que no “Apocalipse de João” representa a
“Besta”, aumentando e sedimentando o medo nos
corações desprevenidos.
Acaso não tivestes tempo de sobra para erigir sólida
fortaleza de fé em vossos corações, na prática das
lições do Amoroso Jesus?
Humanidade decaída e decadente, se assim
houvésseis procedido, a “Besta” não teria crescido em
força, dominando-vos. A “Besta” é um ser decaído, como
a maioria de nós, e que soube, com sua extraordinária
inteligência, manipular as energias inferiores desta
humanidade decadente.
Sua influência se faz com intensidade crescente
nos corações e mentes dos infelizes que tem
negligenciado, conscientemente, as Lições
Evangélicas de Jesus.
O número simbólico representa a aceleração do
processo de limpeza da Terra, a saída das torpes
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criaturas que vêm desprezando a Luz e fortalecendo
as Trevas. Também a “Besta” haverá de submeter-se
a ação saneadora da Lei do Carma e sucumbirá ante
a Força do Pai.
Irmãos, desfaçai os nós negros que vos unem as
Forças Involutivas, pois, se assim não procederdes,
havereis de sucumbir e, novamente, o exílio vos
aguarda em planeta inferior à Terra. Ali, havereis de
burilar vossa rebeldia.
Não há o que temer, aqueles que, mergulhados na
Força do Bem, trabalham e praticam as Leis do Amor.
Salve Jesus!
Conde Rochester
06/06/2006

32. OS OLHOS DO DRAGÃO
VIGIAM VOSSOS PASSOS
Os “olhos do Dragão” vigiam vossos passos.
Se antes deveríeis caminhar com astúcia e prudência,
cabe, agora, renovar os votos de trabalho, redobrando
os cuidados, seguidos ao longo dos últimos anos, cujas
lições muito têm contribuído para atuardes como
Guerreiras da Luz.
Em todos os lugares que ides, eles vos perscrutam, a
tudo observando. Não podemos impedi-los. Estamos
vos envolvendo, em bolhas múltiplas de proteção, de
modo a despistar os olhos inconvenientes. Contudo,
95

todo cuidado deverá ser adotado na vossa proteção
e dos vossos entes queridos, pois a ordem atual é de
atingir-vos.
A guerra é declarada contra vós, pelo fato de ainda
estarem na matéria. Compreenderam que detendovos os passos, estarão dificultando, enormemente,
nossa atuação. Sua estratégia não é desviar-vos da
tarefa, atraindo-vos para outras ações e sim, arrancarvos, violentamente, da direita do Cristo.
Irmãs amadas! Nada podemos fazer, além de alertarvos e, somente, proteger-vos do que vem de fora.
Muito cuidado vos recomendamos, até que
possamos encontrar novo modo de neutralizar a
presença desagradável.
Vosso amigo,
Shama Hare
10/06/2006

33. ATENÇÃO! ALERTA! PERIGO!
A Luz jorra do Alto, sem cessar. O Pai Querido, que
amorosamente acolhe, perdoa e novas chances vai
dando aos Seus Filhos, espera, em cada um de vós, o
momento mágico do despertar.
Muitos já compreenderam a importância do amor ao
próximo, não somente em palavras, mas na prática, nas
atitudes, no comportamento diário, seja em qualquer
local do seu convívio.
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Aos que vibram no amor, na caridade, no auxílio aos
irmãos, no mais singelo gesto, esses terão do Altíssimo
os subsídios necessários para o fortalecimento
constante do seu potencial espiritual cristão e, assim,
poderem continuar na caminhada fraterna e solidária,
tão necessária na atualidade.
Entretanto, agora, a porta larga se estreita e os
prazeres mundanos, com toda sua carga deletéria e
negativa, que tanto fascinam os materialistas, serão
as iscas para capturarem os desavisados e ignorantes,
tomando destinos imprevisíveis, sob o comando da
“Besta”.
Irmãos, atenção! Alerta! Perigo! Esses são os
indicadores oportunos e reais para o momento
atual.
Sumariamente, diríamos que, na atualidade, os
materialistas, egoístas, gananciosos, ambiciosos,
cruéis e desumanos correm o risco de tomarem um
transporte com destino desconhecido e que poderiam
não mais retornar, provando, assim, a influência e
domínio da “Besta Apocalíptica”.
Na Sabedoria Divina, nossos votos de discernimento
e fé no Cristo Jesus. Do amigo,
Luiz Sérgio
30/06/2006
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34. MÍSSEIS E BALAS DE CANHÕES
Salve o Amor Divino, Aquele que nos conduz!
Irmãos em Cristo, vimos ter convosco, trazendo-vos a
orientação dos Planos Superiores.
Nossa mensagem destina-se aos Trabalhadores
desta Casa, mas, também, aos simpatizantes, aqueles
candidatos a Trabalhadores da Luz.
Como já vos dissemos, os ataques recrudescem a
cada dia. O astral encontra-se intensamente povoado
de espíritos inferiores, advindos das profundezas
da Terra, das regiões abismais, de onde partem
direcionados pela mente da “Besta”.
Os seres humanos, que caminham na superfície,
encarnados ou desencarnados, e que não se
dedicaram à construção de sua fortaleza espiritual,
encontram-se à mercê de tais criaturas. Convivem
diariamente com os fluidos perniciosos de mentes
perturbadas em desequilíbrio profundo. Por outro
lado, aqueles que procuraram desenvolver e despertar
a consciência encontram-se em estágios diferenciados
de preparação. Todavia, os que guardam dentro de si
o desejo de prosseguir, segundo a Lei do Progresso, a
Lei Maior do Amor, devem ter consciência de que são
alvos das “feras” que estão à solta e necessitando vigiar
os pensamentos, palavras e ações.
Nem tudo pode ser dito, ainda que as intenções
sejam positivas; nem tudo pode ser feito, ainda que

o coração amoroso deseje socorrer e auxiliar os que
sofrem; nem tudo pode ser pensado, pois qualquer
fagulha de pensamento inferior incendeia o corpo
espiritual daquele ser, atraindo para si os seres
negativos que o rondam.
É, portanto, tempo de extremo cuidado, em que
não recomendamos trabalhos e excursões espirituais.
Que só aconteçam com permissão dos Mentores da
Casa. Assim como na Terra, há o cuidado para que não
adentreis determinadas áreas sozinhos, também no
plano astral. Por melhores que sejam os propósitos,
nenhuma iniciativa deve vir sem haver antes o
procedimento da prece fervorosa e a obediência às
instruções superiores.
Não estais sozinhos e todas as vezes que por forte
impulso desejardes avançar em direção ao inimigo,
ou problema que vos preencha a mente, certamente,
armadilha vos aguardará, pois cada Trabalhador da Luz
que é derrubado, o sucesso é amplamente festejado
pelos inimigos.
Que Jesus, infinitamente bom, nos ilumine os passos,
guiando pensamentos, palavras e ações, pois, mais do
que nunca, devem ser fraternas e amigas, mas, antes de
tudo, astutas e prudentes. Todo trabalhador é precioso
e deve servir ao Comando Maior.
As balas dos canhões, os mísseis, bombas e
artefatos de guerra de todo tipo são cuidadosamente
preparados pelos “Trabalhadores das Trevas” e
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revestidos externamente com larga camada de fluidos
perniciosos, negativos. Quando explodem, abrem
caminho para seres dos Abismos, que aproveitando o
rastro de violência, sobem à superfície. Como animais
enfurecidos, avançam sobre os espíritos desencarnados
que entram em pânico, gerando o medo e as baixas
vibrações que alimentam tais criaturas.
Como se não bastasse, em tempos de guerra, o
sofrimento no plano físico também está presente no
plano espiritual, havendo planejamento e estratégia
dos espíritos trevosos em torno das ações belicosas
dos espíritos encarnados. É tempo difícil aos habitantes
da Terra e requer procedimento correto e apurado de
acordo com as orientações maiores.
Que Jesus, infinitamente Bom, Amoroso e Justo,
possa guiar nossos passos, pensamentos, atitudes e
ações.
Que Sua mensagem de amor e perdão, compaixão
e benevolência, possa estar viva entre nós, a todo
instante.
Salve a Força da Luz Divina!
Shama Hare
26/07/2006
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35. QUE SEJAIS VÓS SERVOS DE JESUS
Irmãos, a Paz seja convosco! A limpeza do plano
astral do planeta se processa. Lutas árduas são
travadas com hordas de seres ferozes, “bandoleiros
do Além” que desejam apenas destruir o equilíbrio
de vossos lares.
Podereis contribuir nesta limpeza da Casa
Planetária que vós mesmos contribuístes para
o acúmulo da densidade, através da entrega às
Hostes de Jesus, quando vos desligardes no sono.
Desapegai-vos da matéria ilusória, pois o espírito
é eterno e é ele que progride incessantemente, ou
estagna nas regiões de sofrimento.
Desapegai-vos dos sentimentos desequilibrantes e
dos vícios de toda espécie. Praticai as lições do Mestre
Jesus. Entregai-vos incondicionalmente a Ele, nosso
Adorado Mestre, quando vos desligardes ao dormir, e
sejais parte integrante do Exército do Cristo.
Somente Jesus é Caminho, Verdade e Vida.
Vinde ter conosco na libertação do Planeta, do jugo
da “Besta”.
Que sejais vós, discípulos, Servos de Jesus!
Bezerra de Menezes
12/10/2006
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36. COMO PEQUENINAS LIBÉLULAS
Paz, minhas irmãs! É uma alegria comunicarmo-nos
convosco!
Estamos unidos pelo coração e esta ligação
profunda nos mantém em constante e permanente
comunicação.
A manifestação torna-se mais difícil para nós, pois
vimos trabalhando em outras esferas, no adiantado
processo da Transição Planetária. Mas estamos ligados
por todo o sempre e acompanhamos vossos passos.
Congratulamo-nos convosco na realização da
dura e árdua tarefa que vindes realizando, com
louvor, de trazer, a esta humanidade, revelações
que nunca foram fáceis de serem trazidas, pois a
humanidade descrente de outrora é a mesma de
hoje.
O Planeta Terra está envolvido por intensa camada
de negatividades, adensando-se ainda mais com
as energias oriundas dos “Abismos” que estavam
contidas há milênios. Com força total, expandemse, principalmente em determinados pontos, onde
os Núcleos Trevosos, diretamente ligados à Besta,
trabalham construindo castelos, cidades e usinas. Esses
pontos, quais bombas prestes a explodirem, tornam-se
perigosos para a humanidade. Vimos trabalhando no
sentido de manter o curso normal da vida programado
pela Espiritualidade Superior, na redenção desta
humanidade.
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Que nenhuma ação das Trevas sobreponha-se ao
Programa da Luz!
E vós, como pequeninas libélulas, contribuís no
trabalho de amortização das mentes para o impacto
daquilo que já vivem e continuarão vivendo; dos
horrores que verão ao abrirem as portas de suas casas,
após os “dias de escuridão”.
Este pequenino Grupo é a Chama Viva do Amor do
Cristo, levando Luz, clareando os caminhos de tantos
quantos desejam despertar.
O assédio das Trevas é intenso. Lançam bombas
contaminantes que detonam ao vosso redor e as
pequeninas partículas circulam entre vós, aguardando
um pequeno deslize vibratório para penetrarem em
vosso círculo astral e em vossas mentes, provocando
desarmonia e desconfianças. Desejam minar o trabalho
sólido que construístes com suor, lágrimas e sacrifícios.
Aos médiuns, solicitamos prudência no agir, no
pensar, no falar, pois são, de todo o pequenino Grupo,
os mais frágeis e estão sempre em contato com os dois
planos. Percebem e absorvem energias dos ambientes
em que se situam com maior rapidez do que os outros
que não possuem os chacras abertos da mediunidade.
Evitai melindres e dúvidas; evitai dar guarida a
sentimentos que poderão provocar distúrbios e
desequilíbrios, comprometendo o trabalho que ora
realizais.
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Aqui, nesta cidade onde vos encontrais (Rio de
Janeiro, mais precisamente na “Irmandade Espiritualista
Verdade Eterna” - IEVE), o trabalho de limpeza nos
presídios foi realizado, os Postos de Socorro já
existentes fortaleceram-se e outros foram construídos,
recebendo espíritos enlouquecidos, resgatados dos
ambientes pérfidos da Besta, nos “Castelos de Horrores”
aqui existentes.
Vossa contribuição foi o detonador psíquico
revelador das torpezas das “criaturas horrendas”.
Facilitou e permitiu a realização da tarefa, há
muito programada pelo Alto, de limpeza maciça e
profunda dos arredores desta região.
Vossas vestes nupciais (refere-se ao nosso perispírito,
ou corpo astral) perdem uma parte da crosta ali
aderida, ganhando novo brilho e vibração superior,
desbastando, e muito, vosso carma negativo, através
do trabalho em nome do Cristo Jesus.
Mais uma vez, congratulamo-nos convosco, pois a
vossa vitória é a nossa vitória; é a vitória do Cristo; é a
vitória da Luz sobre as Trevas!
Colocamo-nos a vosso dispor para qualquer
questionamento.
Margarida – Gostaríamos de saber como foi a
repercussão do nosso trabalho de ontem no astral, em
São Paulo. No plano físico, nós vimos as pessoas muito
alegres e satisfeitas, mas não sabemos o que se passou
do “outro lado”.
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A outra pergunta, é a respeito do terceiro volume, do
nosso livro “Os Decaídos e sua Trajetória Terrestre”, que
está parado, pois as mensagens não chegaram. Há falha
nossa? Devemos corrigí-las, para que o Mestre possa
continuar enviando-nos as mensagens[9]?
Shama Hare – Aonde fostes, houve trabalho e,
naquele reencontro no plano físico, compareceram
almas que não se viam há milênios. Muitos estiveram
encarnados na mesma época, no Egito Antigo.
No plano astral, também houve um encontro feliz
de irmãos. Todos, dentro do merecimento de cada um,
foram recolhidos ao socorro e tiveram a oportunidade
de despertar suas mentes para outro caminho. Muitos
dos que foram aprisionados e que se encontram com
as mentes em condições de ouvir e entender, para ali
foram encaminhados, antes de darem novo rumo às
suas existências. O trabalho foi realizado dentro do
programado pelo Alto, atendendo de forma sadia aos
objetivos traçados.
Houve intensa interferência no pequenino
Grupo que trazemos no coração, como tenra flor
que se desenvolve e precisa de proteção para que
as intempéries não a destruam prematuramente.
Estais debaixo das intempéries e o momento é de
[9] Nota: Poderíamos deixar de incluir a segunda pergunta, com sua
respectiva resposta. Contudo, creio que todo Grupo, que trabalha a
serviço do Bem, sofre, constantemente, os ataques das Trevas, de várias maneiras. Eis a razão porque a colocamos: servirá de lição para
muitos.
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proteção e alerta. Proteção de nossa parte e alerta
da vossa, na prudência e astúcia, na vigilância dos
pensamentos para que a tormenta se distancie o
suficiente para a retomada das atividades.
Cada uma deverá colocar-se como se estivesse
na presença do Mestre Adorado, Aquele que tudo
sabe e conhece-nos profundamente, procurando
atinar falhas que poderiam servir de ferramentas
às Trevas. Aguardai e confiai, pois temos plena
certeza e convicção que a retomada das atividades
será em breve.
Sois frágeis, enquanto criaturas encarnadas, pois
trazeis, cada uma, a bagagem de sentimentos e
características que vem sendo buriladas, vida após
vida. Os resquícios negativos que trazeis são por nós
conhecidos e facilmente superados, desde que vos
coloqueis à disposição e em sintonia com as vibrações
superiores, deixando de lado os sentimentalismos
inferiores que não devem ser cultivados. Livremente,
abristes mão dos prazeres da carne, através da renúncia,
do desprendimento, da disciplina e da obediência
rigorosa a que vindes vos submetendo, até então, pois
as regras devem ser rigorosamente obedecidas.
Bem sabeis que sois Grupo Especializado e, como
tal, devereis agir de acordo e em consonância com as
rigorosas Leis dos Iniciados. Sabeis, também, que lutais
com feras de alta inteligência e nenhum amor que
têm como objetivo destruir-vos. Enquanto Grupo e
unidas, sois fortes. Porém, como individualidade,
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sois frágeis criaturas humanas que poderão
tombar. Portanto, irmãs, mantende-vos unidas em
torno do trabalho.
O Mestre Ramatis vos conduz. Estamos convosco,
em todos os momentos, e assim seguiremos até o
final, quando o Planeta Intruso provocar os distúrbios
físicos, geológicos, de transformação da Terra e não
mais houver nenhuma criatura viva em corpo físico
neste planeta. Então, novos rumos planetários se
despontarão no horizonte e uma nova humanidade
nascerá, livre das correntes negras do ódio, da inveja,
do egoísmo, da corrupção e toda sorte de sentimentos
inferiores e mesquinhos que provocaram a queda
desta humanidade.
Finalmente livres, minhas irmãs, podereis escolher
novos rumos para vossas existências, pautadas no
Amor do Cristo e tereis rompido as barreiras das
“reencarnações dolorosas”, a que estais submetidas até
hoje. Mas, até lá, orai e vigiai, pois sois constantemente
envolvidas pela “Ronda da Besta”.
Trabalhai, trabalhai, trabalhai. Estamos convosco.
Nossas mãos, corações e mentes continuam unidos
por todo o sempre.
Que Deus abençoe a todas vós! Jesus, no Seu Infinito
Amor, vos envolva no Abraço Amoroso.
Eu vos saúdo, em nome da Luz! Salve Jesus!
Shama Hare
13/10/2006
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37. A TRANSIÇÃO PLANETÁRIA
OCORRE PLENA DE TORPEZAS
Paz, convosco! A belicosidade dos povos é acicatada
pela “Besta”.
Não importam as distâncias geográficas ou as
diferenças de raça e língua: os povos antagônicos
buscam-se nas guerras fratricidas, muitas das vezes, de
forma desleal quanto aos seus potenciais destruidores.
Sobe a “Besta” das regiões profundas, onde está
enraizada há milênios, arrancada por força atrativa
que não pode comandar e não resiste. Todavia,
iludida, pensa em aproveitar-se da situação e lançar
diretamente seu veneno mortal na superfície,
dominando a Terra.
Domina e escraviza de forma arrasadora milhares
e milhares de almas incautas, encarnadas ou não.
Mente maligna e poderosa, sua perversidade atrai
os humanos desventurados e fracos. Seus asseclas
disseminam a dor entre os homens. Suas vítimas
colhem os amargos frutos da imprudência espiritual.
Mas a Lei do Progresso a alcançará e será extirpada,
arrancada do seio da Terra para novo exílio.
Não há inocentes, há credores e devedores,
uns dos outros, e todos, inevitavelmente,
comprometidos em dívidas com a Lei de Causa e
Efeito.
O tempo rola, implacável e intocável, e as
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criaturas devem aproveitar as chances na matéria
para melhorarem-se espiritualmente, ou rolarão,
compulsoriamente, para o degredo.
A força magnética de Hercólubus, Astro Intruso, ou
Planeta Higienizador, aciona as tendências inferiores
dos seres encarnados e desencarnados e a “Besta” sobe
dos Abismos atraída pelo “canto rouco”, atiçando, ainda
mais nas criaturas, o fogo selvagem dos sentimentos
inferiores e os seres humanos correspondem ao seu
apelo animalesco, lançando-se uns contra os outros.
A Transição Planetária ocorre plena de torpezas,
praticadas de forma vil e infame. Não podereis
supor que não haverão as tormentas programadas
para esta humanidade nesta fase final de tempos.
Somente aquele que se recusa a enxergar e ouvir
poderá manter-se iludido. Mantendo-se iludido,
acordará no exílio planetário.
Jesus é nosso Pastor e nada nos faltará!
Samuel
27/10/2006

38. EM TODOS OS TEMPOS!...
Em todos os tempos, a humanidade foi visitada
por Ilustres Seres Superiores que investiram seu
labor desinteressado no esclarecimento das massas,
acerca do caminho que liberta a alma dos sofrimentos
milenares.
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Em todos os tempos, apenas pequena parcela
aderiu aos conhecimentos transformadores e a grande
maioria sucumbe aos instintos animalescos e selvagens
dos primeiros tempos.
Ainda hoje, o Verbo Sublime de todos que visitaram
a Terra em corpo físico, Seres Iluminados, continua a
chegar a esta humanidade e os seres humanos, mais
do que nunca, encontram-se avessos e impermeáveis
aos avisos do Alto.
Os brados dos Servos de Jesus se fazem presentes
mais ainda porque se aproxima o fechamento
do “ciclo planetário” e as dores, num crescendo,
espalham-se sobre a Terra. Elas chegarão a todos os
Quadrantes Planetários e em todas as dimensões.
Mas, a humanidade continua avessa aos Códigos
Morais Superiores que poderiam transformá-la,
definitivamente, em direitista do Cristo.
Quando
as
portas
forem
arrombadas
pela enxurrada descontrolada e furiosa das
transformações geofísicas do planeta, encontrará
seres completamente iludidos, despreparados e
vulneráveis à queda.
Sem interessarem-se pela vida do próximo,
miserável e desnutrida, a massa segue instintivamente
os impulsos menos dignos. Irmão contra irmão, nação
contra nação, a ferocidade da “Besta” derrama-se sobre
a humanidade. As guerras explodem, desenfreadas e
cruéis, e o homem reverencia a “Besta” com os atos de
crueldade.
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Infelizes irmãos que não sabem reconhecer o Cristo
como Caminho Único para a paz. De fora, percebemos
com clareza a loucura coletiva que domina as criaturas.
Infelizes irmãos que não sabem amar.
Zeus
17/11/2006

39. MAIS UMA BATALHA
Irmãs, a Paz esteja convosco!
Esta noite, lutaremos. Jesus conduza os nossos
passos para que, seguros, possamos caminhar pela
trilha escura, trabalhando arduamente para libertação
de nossas almas das culpas pretéritas.
Enfrentaremos, em campo aberto, os celerados
odientos que teimam em manterem-se sob o domínio
do mal. São perversas criaturas recém libertas das
zonas abismais, através da abertura dos portais que
lhes dão acesso. Estão sedentos, ávidos pelo alimento
(sangue) que lhes abastece os instintos animalescos.
Preparai-vos. Buscai o leito antes da meia-noite.
Serenai vossas mentes, através da prece salutar e,
também, leitura de pequeno trecho do Evangelho.
Lutaremos pela libertação da Terra do jugo da
“Besta” para que, enfim, o Reino de Deus se instale
definitivamente no planeta.
Sintomas, após a luta, poderão ocorrer convosco,
no plano físico. Caso haja desconforto em seus
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corpos, tomai banho de sal grosso e, de acordo
com a intensidade do sofrimento, fazer tratamento
perispiritual.
Jesus está conosco! Não há o que temer. Os Mestres
nos sustentam as forças.
Avante, guerreiras! Servimos a Jesus.
Paz, sempre!
Conde Rochester
02/12/2006

40. VIAJANDO NOS DOMÍNIOS DA BESTA
Vejo-nos num campo de batalha, lutando com “seres
feras”, lobos e animais com várias cabeças, inclusive
cobras. Das mentes dos Guerreiros, partiram fortíssimas
vibrações que derrubaram os seres negativos.
Descemos por um túnel estreito e escuro, tendo, à
frente, D. Margarida. Um Instrutor nos disse que estamos
viajando nos “domínios da Besta”. O lugar possui intensa
pressão negativa, que nos oprime, e teremos que fazer
primeiro uma aclimatação para nos adaptarmos àquela
região.
O Instrutor ainda acrescentou-nos: “Dardos
flamejantes de ódio haverão de vos perseguir. Vossa
vibração deverá manter-se em nível superior, pois
caso venha a baixar o nível, tornar-vos-eis visíveis aos
inimigos e isso tornará nosso trabalho mais difícil e
perigoso”.
08/12/2006
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41. A PRECE DE UM FEITICEIRO PODEROSO
Vi formar-se no céu, bem em frente ao portão de nossa
Casa, uma tempestade. O céu escureceu e as nuvens
se aglomeraram. Um forte raio negro caiu por terra e
formou-se a figura de um Mago Negro. Ele fixou os olhos
em mim, com olhar desafiador e debochado e esboçou,
leve sorriso.
Acompanhada de perto por um Instrutor fui tentando
compreender melhor o que se passava. O Instrutor
orientou-me a observar, pois a criatura falava alguma
coisa. Tive dificuldade de sintonia. Via sua boca se mexer,
mas não ouvia os sons.
Após algum tempo, comecei a captar as seguintes
palavras:
Oh! Forças do mal!...
Conclamo os Seres das Trevas para agir. Precisamos
destruir o antro das bruxas redimidas (o antro, é o
GESJ; e as bruxas, somos nós, do GESH) para que cesse
seu poder de exterminação do nosso povo.
Besta idolatrada! Ergue as feras dos recônditos das
regiões infernais para que subam à superfície, unindo
nossas forças contra os Seres da Luz.
Trabalhemos a postos, diante do “portal” da perdição
de muitos dos que nos seguem e arranquemos das
garras dos “servos submissos”, os pobres irmãos nossos.
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Ataquem a toda carga!
Força e coragem, pois eles não sobreviverão a este
ataque poderoso!
Trevas reunidas, exterminem a Luz!
Destituam os Poderes do Cordeiro, erguendo, na Sua
Casa, o emblema da dor!..
Nessa hora, este ser passou a proferir palavras em outra
língua, incompreensível para mim. Seguiram-se gestos
mágicos e manipulação de “Forças da Natureza”.
Aproveitando a pausa, fiz perguntas ao Instrutor:
“Trata-se de um Mago Negro, meu Irmão?”
R – É o duplo do X[10] que procurando se informar
sobre quem atrapalhava seus planos, estabeleceu
aliança com os “Poderosos das Trevas” que nos
perseguem e uniram-se nesse ataque para destruírem
o GESJ.
Voltemos à cena inicial, onde se encontra o Mago. Ao
terminar o ritual, seres medonhos surgem voando, em
nuvens negras e fétidas e atacam-nos.
[10] Nota: Omitimos o nome do personagem, pois se trata de alguém ainda encarnado, no plano físico, trabalhando abertamente
com “Magia Negra”, aliado as Forças Trevosas. O porquê do ataque é
que pessoas, a beira do suicídio, e outras, no limiar da loucura ou da
morte, foram libertos pelo GESJ, em nosso singelo trabalho de desobsessão. Hoje, 20/12/2006, quando escrevo esse texto, duas grandes
batalhas já enfrentamos com esses Seres das Trevas e todos nós estamos vivos. Graças a ajuda do Divino Cordeiro, o nosso Mestre Jesus!
114

Avançam ferozes contra os Trabalhadores de nossa
Casa que estavam do lado de fora, porém são fortemente
combatidos, pois aqueles, que acredito serem sentinelas
treinados para essa finalidade, ergueram suas espadas
rapidamente e enfrentaram, sem titubeios ou surpresas,
o ataque dos monstros voadores.
O alarme soa, os Trabalhadores que vinham
chegando com espíritos socorridos apressam o passo
para entrar, enquanto os trevosos avançam sobre eles,
tentando arrancar-lhes os infelizes socorridos dos
Abismos.
Agora, já não vejo mais uma figura humana no
lugar do feiticeiro, mas sim, um portal negro, de onde
continuam saindo monstros voadores. Parece que ele
se transformou nesse “portal negro”, situado a mais ou
menos 100 m do portão de entrada de nosso Centro.
Por esse portal, feras horrendas continuam saindo.
Novamente, vejo a imagem do Mestre Ramatis
com o turbante e as fitinhas. Sereno, irradia correntes
elétricas das laterais de seu corpo. Tudo que nelas toca
é imediatamente pulverizado, pela alta voltagem de
Sua energia.
09/12/2006
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42. SOBRE O CASO DO MAGO
NEGRO ENCARNADO
Vi, novamente, o “Portal Negativo”, em frente ao portão
da nossa Casa. Após, veio a comunicação:
Irmãos, os acontecimentos desenrolam-se no astral,
conforme as possibilidades encontradas no auxílio aos
envolvidos.
A mente perversa intenta vingança e renova,
continuamente, os ataques a este Grupo, inconformado
pela perda da virgem[11] que seria sacrificada, em favor
[11] Nota: Existe um provérbio que diz o seguinte: “Foi buscar lã e
saiu tosquiado”. Isso se aplica aos que querem ver seus problemas
resolvidos de qualquer maneira. Quando em suas Igrejas, ou Centros
Espíritas, não os soluciona, partem para qualquer “seita milagreira” e
até mesmo para as Forças Trevosas, comandadas pela “Besta” que, na
linguagem popular, é o Diabo, Demônio ou Satanás. E como nosso
GESJ socorre, atende a obsidiados de toda espécie, um caso dessa
natureza (pacto feito com “Mago Negro”) veio até nós.
Não podemos entrar em detalhes, não por medo do Mago, mas por
questão de ética espiritual e obedecendo a Lei: “Fazei aquilo como
gostaríeis que lhe fizessem”. Devido à proteção da Casa, dispensada a
essa pessoa e seus familiares, atraímos para nós a fúria, o ódio e a vingança de um poderoso feiticeiro, ainda encarnado. Creio que agora
ficou um pouco mais esclarecida a mensagem, dando subsídios para
vocês entenderem-na.
Concluindo, diremos que não temos medo das Trevas, pois andamos
envolvidos pela Luz, por nossa fé e pelo Amor do nosso Amado Jesus
Cristo. E se assim não fosse, o GESJ não estaria hoje com 39 anos.
Também, não menosprezamos o inimigo: ele é poderoso, frio, cruel,
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de sua aliança com a “Besta”.
Renovai a fé em Cristo e perseverai na vigilância, pois
ondas negativas caminham em alta velocidade em
vossa direção.
O conluio estabelecido entre os Trabalhadores das
Trevas permanecerá ainda por um tempo e, enquanto
assim for, orai e vigiai, todos vós, para que as ondas
da negatividade violenta não interajam com vossas
imperfeições, submetendo-vos à queda desastrosa
e infeliz.
Resisti, ainda, um pouco mais. Breve, a carga
deletéria terá esgotado sua força e haveremos de
inverter as polaridades, desobstruindo os canais de
acesso e desativando o Portal Inferior[12].
Paz íntima. Amor no coração. Fidelidade ao trabalho
com Cristo.
Shama Hare
30/01/2007

maligno; todavia, nas lutas entre o Bem e o Mal, a Luz e as Trevas,
o Bem sempre foi, é e será vitorioso. E encerro este nosso encontro
com mais um dito popular: “Onde há força maior, cessa a menor”. A
força maior é de Deus e do nosso Amado Mestre Jesus que nos conduz.
[12] Nota: Atualmente o “Portal Negativo” já foi desativado e o Mago
Negro encontra-se bastante fragilizado, devido às lutas enfrentadas.
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43. COMO EDUCAR OS FILHOS
Recado aos pais.
Irmãos amigos, irmãos em Cristo! O Umbral da
Terra, infelizmente, a cada dia, mais e mais se abarrota
de jovens adolescentes. Jovens, simplesmente,
dominados pelos vícios do álcool, das drogas, da
prostituição, do comércio sexual.
São passagens terríveis entre os planos físico
e espiritual, com cenas fortes e marcantes de
vampirização, possessão, onde os jovens encarnados
mais parecem mortos-vivos, tamanho é o domínio dos
espíritos vampirizantes.
Fantasias, alucinações, orgias e desatinos arrastam
aqueles irmãos, reféns dos vícios, jogando-os em vales
tenebrosos de dor e sofrimento no plano astral.
Como evitar, agora, tanta dor e sofrimento para
vossos filhos? Sim, porque, no futuro, poderão ser eles
os reféns dos vícios!
Pais atentos e alertas poderão evitar, dando-lhes
uma boa formação espiritual, com base na moral cristã.
Desse modo, adquirem escudos naturais, fincados
no raciocínio, lucidez e consciência dos perigos
escravizantes da “Besta” que domina em vosso Orbe.
Aprendem, assim, a reagir, repelindo qualquer
investida dos malfeitores vagantes, operários das
Forças Involutivas. A própria energia etérica que
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envolve um jovem criado dentro da moral cristã, num
lar evangelizado, destoa dos ambientes peculiares dos
seres negativos, fazendo-os, às vezes, afastarem-se
dali.
Podemos assegurar que muitos aqui têm irmãos
dentro dos seus lares, com bom potencial, em inúmeros
aspectos, para viverem uma encarnação marcante e
determinante, já que são “encarnações-chaves”.
Resta-vos, como pais e responsáveis, mostrarem-lhes
o real e belo caminho da evolução espiritual, baseado
nos ensinamentos evangélicos.
Entendemos que no mundo moderno, materialista e
consumista no qual criam vossos filhos, às vezes, tornase difícil enquadrá-los para este caminho. Entretanto,
aos pais prudentes e presentes, aconselhamos que os
estimulem na frequência da Seara de Jesus, na leitura
das obras condizentes com suas idades, ou à frequência
nas aulinhas de evangelização, desde tenra idade.
Tentai fazê-los compreender a importância de
uma pequena fatia do seu tempo, dedicada ao
estudo e prática doutrinária em suas vidas. E, assim,
acertadamente, sob os olhos do Pai e do Mestre Jesus,
estarão criando e formando verdadeiros homens e
mulheres felizes e cristãos.
Saudações amigas.
Luiz Sérgio
23/01/2007
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44. AÇÕES EQUILIBRADAS E
PALAVRAS COMEDIDAS
Vidência: Vejo o Conde Rochester aproximar-se.
Ele veste uma roupa alvíssima e, por cima, uma capa,
também muito branca. Em seguida, capto as seguintes
palavras:
A vida continua e, para apaziguar as nossas
consciências, só o trabalho com o Cristo no socorro
e amparo aos caídos, sem forças, pois muitos desses
foram nossas vítimas, num passado longínquo.
Isso significa sanear a Terra da densa camada de
negatividades, construída durante muitos milênios por
esta humanidade, na escuridão dos erros.
Neste trabalho de saneamento das regiões inferiores,
mais um importante “reduto trevoso” foi destruído.
Servia de intermediário para a “Besta”, retransmitindo
sua carga nefasta para a superfície, controlando mentes
perversas, alimentando seus instintos e usando sua
força destruidora.
Ainda há muito trabalho a realizar e seguiremos
com o Cristo.
Cientes de que as condições do astral são péssimas,
intensa negatividade envolve a matéria e a perversão,
a luxúria, os ódios acirram-se e o desregramento moral
é intenso.
Mantendes vossas mentes limpas, com os
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pensamentos ligados ao Alto. Ações equilibradas.
Palavras comedidas.
Em cada vitória, onde a Força da Luz manifestase, o Cristo rejubila-se. Nossos espíritos refinam-se,
diminuindo a grossa camada de culpas que ainda
carregamos.
Orai e vigiai, irmãos, e em nenhum momento baixai
a guarda da vigilância íntima, pois a perseguição
aumenta e os inimigos poderosos do Comando do Mal
organizam-se contra vós.
Vossos inimigos, acicatados pelas Feras, avançam,
sequiosos de vingança contra vós. Sentireis sua
influência. Saibais proteger-vos e defender-vos.
Sigamos com o Cristo Jesus, lutando pela libertação
do Planeta e vossa própria libertação.
Salve Jesus, o Divino Amigo e Mestre!
Conde Rochester
17/02/2007

45. LEMBREM-SE DE NOÉ
Salve a Paz e a Luz de Jesus!
Aumentam, a cada dia, o ódio, as tragédias, a
violência, os perigos de toda sorte. E a vossa fé,
aumenta?
O mundo encarnado prorroga, a todo instante, os
“assuntos sérios”, os desafios e tudo mais que sequer o
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fará pensar em perder seus comodismos, seus lazeres,
seu conforto.
Cuida-se, com empenho, dos patrimônios, dos títulos
de especialização, da ascensão profissional e de todos
os interesses materiais e financeiros.
Mas, e o lado espiritual, a caridade, o serviço
voluntário?
Ah, para isso, precisa-se arranjar um tempinho!...
Quem sabe no próximo ano?... Assim pensa e age o ser
humano encarnado.
O nevoeiro negro está às vossas portas: o tempo não
existe mais, de tão mínimo a que está reduzido e os
desavisados, brincando de viver, de juntar dinheiro,
de usar drogas, álcool e de destruir a Natureza. Enfim,
abrindo caminhos e espaços para ação maligna da
“Besta”. Ela, infelizmente, a cada minuto, mais se
fortalece dos erros e imbecilidades das criaturas
humanas.
Lembrem-se de Noé que acreditou e preparou a sua
“Arca”, sendo, no momento do Dilúvio, agraciado por
sua fé inabalável, sensatez, precaução e coragem.
Sejam inteligentes e cautelosos para que “o
que está por vir” não vos avassale a alma, como
tempestade torrencial.
Paz, Luz e Fé!
João Batista
06/03/2007
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46. MANTENDE-VOS ALERTAS
Irmãos e amigos, a Paz esteja convosco!
Aproxima-se, da superfície, grande horda de seres
bestiais, enviados dos Abismos para aterrorizar
os humanos. Seu objetivo é provocar o aumento de
sangue vertido das criaturas encarnadas.
As Hostes do Bem, ligadas ao Excelso Jesus e a Seu
Exército, interceptará esse Exército das Trevas, assim
que estiverem fora dos domínios da “Besta”.
Nos próximos dias, haverá grande confronto[13] da
Luz contra as Trevas e o mesmo ocorrerá antes da Lua
Cheia.
Aqui estamos para vos convocar à luta nos campos de
batalha, pois sois Guerreiras da Luz e fostes destacadas
para a luta, sob a Égide do Cristo.
Mantende-vos
alertas,
evitai
confrontos
desnecessários no plano físico, evitando desgaste de
energia preciosa.
Guerreiro de Órion, do Comando Ashtar
28/04/2007

[13] Nota: A luta aconteceu e estamos de pé, firmes e prontas para
outras batalhas! Nossa imensa gratidão, aos queridos Irmãos de
Órion que nos visitam e protegem, desde os idos de 1980.
123

47. A BESTA E SUAS AMEAÇAS
Destacamos este assunto, devido ao inusitado do
mesmo. Todas as terças-feiras, na sessão destinada
ao público, destacamos um canal, médium, treinado
e disponível, para se concentrar, a fim de entrar em
comunicação com nossos Irmãos Superiores, ou outro
espírito que queira trazer sua mensagem. Foi, justamente,
naquele momento, que “a coisa” aconteceu. Coincidência
ou não, pois já recebemos alguns recados da “Besta ou
Dragão”.
Naquela terça-feira, líamos e comentávamos o
Capítulo 15, “A Besta do Apocalipse”, do nosso livro
“Os Decaídos e sua Trajetória Terrestre, vol. I”, quando
um “mensageiro da Besta”, com a devida autorização do
Guardião do GESJ, adentrou nosso salão e, através de um
canal, foi lida a carta da “Besta”.
Antes, porém, tomemos conhecimento da Vidência:
Médium - Vejo chegar um “Mensageiro das Trevas”. Ele
se dirige ao Guardião que cuida do portão de entrada,
pelo lado de fora, da nossa Casa Espírita. O Guardião o
escuta e aciona alguém de dentro do GESJ.
Passa certo período de tempo e chega Dr. Cruz,
Chefe da Equipe Médica do GESJ, com uma maleta e
acompanhado por dois seguranças e dá um banho no
mensageiro com alguma substância que desconheço.
Pareceu-me fazer uma verdadeira assepsia em seu corpo.
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Depois, o envolve em uma bolha transparente para que
possa adentrar o Centro.
Após a limpeza, o mensageiro sobe a rampa, escoltado
na frente e atrás por seguranças. Entra no salão, fica
de pé do lado direito do público, sempre cercado
pelos seguranças bem atentos. Nessa hora, vejo-me
sentada, assistida por Instrutores da Casa, iniciando a
concentração. O “Mensageiro da Besta” abre um papel
que traz consigo e inicia a leitura de sua mensagem, a
qual denominamos “autêntico recado da Besta”. Eis
o recado:
Nada faço contra vós. Aqueles que querem contrariar
o Governo Geral da Terra denigrem minha imagem,
incutindo, em todos, o terror. Fracos e fortes compõem
a humanidade e é da Lei que os fortes subjuguem os
fracos. Esses devem aceitar e servir.
Falam de mim, mas só faço dar vazão ao instinto
animal dos seres humanos, segundo suas próprias
vontades. Nenhum de vocês é obrigado a me servir,
mas os que assim o querem, tornam-se felizes, pois
agem de acordo com seus instintos. Se me seguem, é
porque reconhecem, em mim, um Mestre.
Se sua lei é tão justa, não deveriam intervir em meus
domínios. Mas, os Filhos do Cordeiro são rebeldes
e insistem em enfrentar-me. Crêem que têm forças
contra mim. Plantei seguidores em todas as partes do
mundo. A um sinal meu, forças negativas explodirão,
gerando, na Terra, desespero, dor e tristeza.
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Sangue é derramado para alimentar o Exército
das Trevas, afinal não há nisso transgressão
nenhuma. Todo animal necessita de alimento e os
seres humanos, como animais que são, não seriam
uma exceção.
Venho, por meio do meu mensageiro, manifestarme. Já que ousam dedicar seu tempo a proferir
inverdades a meu respeito, concederam-me o justo
direito de refutar as palavras tolas que procuram iludir
os homens.
Como já disse, a humanidade é composta de fortes
e fracos. Aqueles que não quiserem ver seu sangue
derramado, ou sofrer o ataque dos meus seguidores,
que se tornem fortes e se unam a mim, segundo meus
ditames, que são em tudo mais fáceis do que aqueles
do seu atual Mestre (refere-se a Jesus).
Se assim não o fizerem, serão alvo de nossos fortes
guerreiros e, como são fracos, serão subjugados. A força
animal, que a todos vocês comanda, é superior a tudo e
sobre ela agiremos sempre.
A “Besta”, Mestre Soberano das Trevas e
futuro Governador da Terra[14]
01/05/2007
[14] Nota: A audácia seria inconcebível, se essa fosse a primeira vez.
Mas, já recebemos muitas ameaças e inúmeros ataques, ao longo
dos anos. O Grupo Espírita Servos de Jesus continua de pé, mais
firme e forte do que nunca. Significa que está no caminho certo, a
ponto de incomodar a “Besta” e seus fiéis servidores. “Onde há força
maior, cessa a menor”. Jesus é a Força e a Luz que nos conduz!
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48. AS RAÍZES DO TERRORISMO
Que a Paz, do Senhor dos Mundos, nos envolva!
As raízes do terrorismo são mais profundas do que
supõem as mentes encarnadas. Explosões violentas
de ódio possuem efeitos devastadores nos planos
invisíveis do planeta e são capazes de criar aberturas,
através das quais outras dimensões se entrecruzem,
podendo até se manifestarem nesse plano em que nos
encontramos (astral).
Não é em vão que, cuidadosamente, a perversa
mente da “Besta” elege os pontos estratégicos para
destilar seu veneno, usando mentes encarnadas em
sintonia com seus anseios de violência e poder.
Abrem-se, desse modo, no espaço invisível aos
olhos humanos, locais de manifestação das forças
negativas. Torres projetadas de dentro de cidades
localizadas no astral inferior encontram caminho até
a crosta, auxiliadas pelas explosões de ódio e pela
força vital emanada dos espíritos despreparados e
imprevidentes imantados nesses locais.
Não podemos simplesmente retirá-los, pois a força
que os imanta é diferente dos processos obsessivos
corriqueiros.
Três torres já despontaram na crosta e recebemos
do Pai a tarefa para desarmar os mecanismos que
as sustentam e desmontar a “central de forças” que
as originaram. Só, então, recolheremos os espíritos
127

doentes, encaminhando-os para os hospitais no astral,
a fim de receberem tratamento adequado.
Apresento-me, pedindo as bênçãos do Mestre
Ramatis e o concurso das Equipes de Trabalhadores
desta Casa para a realização do trabalho.
A ousadia das Trevas não tem fim: além de não se
renderem à Força Maior, acreditam poder vencê-la.
Avançam, utilizando estratégias de fortalecimento de
seu domínio sobre os incautos humanos.
Do Grande Coração, virão as forças de que
necessitaremos para enfrentar e concluir com êxito
nossa tarefa.
Paz, a todos!
Ranieri[15]
09/05/2007

49. DENSAS ENERGIAS SÃO
ENVIADAS CONTRA O GESH
Irmãs, a Paz esteja convosco!
Estais sob severo ataque das forças involutivas que,
devido ao vosso trabalho de divulgação, aliado às
[15] Nota: O irmão Ranieri é autor de excelentes livros, tais como: “O
Abismo”, “Sexo, além da morte”, “Materializações Luminosas”, entre
outros. Todos escritos quando ele ainda vivia, no plano físico. O mal,
causado pela violência, proveniente do ódio acumulado e da vingança realizada, não se manifesta somente no plano físico: também
estende seus tentáculos devastadores às regiões astrais.
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batalhas do plano astral de limpeza e saneamento
dos submundos do Abismo, têm provocado baixas
importantes nos contingentes trevosos, dos
“Comandos da Besta”.
A retaliação é intensa e severa. Energias
densas
são enviadas ao vosso convívio e cada trabalhador é
tentado em sua fraqueza.
Médiuns treinados tombam e todos estão
sujeitos a igual queda, basta que, para isso, entrem
na frequência vibratória do inimigo, seja por qual
motivo for.
Orai e vigiai, de forma redobrada e fazei,
constantemente, auto-análise das atitudes, palavras
e ações que praticais para que a sintonia permaneça
condizente com o trabalho que realizais.
A proteção sobre vós é igualmente severa e somente
tombam os que ainda não possuem a fé inabalável, ou,
pelo menos, do tamanho de um grão de mostarda.
Segui confiantes, pois o Cristo vela por todos. Vosso
Mestre,
Shama Hare
18/05/2007
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50. ASSISTINDO A UMA REUNIÃO
Vejo um número grande de trabalhadores. Há, pelo
menos, uns 100 deles sentados, aguardando em silêncio.
Chega um Instrutor e parece que fará palestra para o
grupo. Começo a ouvir o início da reunião, pois ele faz
uma prece de abertura.
Também, vejo um Intraterrestre. Ele me vê e
cumprimenta-me. Entendi, então, que fui levada para
ouvir a preleção. Repasso a todos o que presenciei e ouvi:
Irmãos, como bem sabeis, as lutas recrudescem
no plano físico, fazendo com que os trabalhadores
da Seara de Jesus desprendam cargas crescentes de
energias, no sentido de garantir sua sobrevivência,
desenvolverem-se espiritualmente e oferecerem, de si,
tempo e recurso na edificação do caminho da Luz e da
redenção.
Sofrem os encarnados assediados violentamente
pelas iscas da “Besta”. O cenário terrestre apresenta-se,
lembrando verdadeira praça de guerra.
Eis que, quanto mais se delineiam as dores na
superfície terrena, mais intensos tornam-se nossos
trabalhos de assistência e amparo aos sofredores.
Por essas razões, meus irmãos, estamos recrutando o
maior número de trabalhadores de última hora.
Muitos de vocês encontram-se recém-equilibrados
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e, portanto, ainda fragilizados pelo longo tempo de
perturbação mental, ou sofrimento. Mesmo assim, é da
vontade do Pai que dediqueis vosso tempo e energia
na assistência aos sofredores do plano físico.
Para eles, vosso concurso representa a última
chamada da Luz e para vós, derradeira oportunidade
de consolidação dos princípios cristãos, recémgerminados.
É delicada a situação, porém, se o Criador assim
permite, é porque todos vós tendes plena condição de
servir e amar.
Portanto, aqueles que aceitarem a oportunidade
deste trabalho, ergam-se e encaminhem-se para o setor
responsável pela preparação e breve treinamento.
Que o Mestre Amado derrame sobre nós a Luz do
seu Amor Bendito.
Josué

Muitos daqueles irmãos desejaram erguer-se, mas seu
peso, sua densidade, não permitiu e eles quedaram tristes.
Muitos deles choraram nessa hora. Queriam ajudar, pois
já entendiam a importância de servir e a gravidade da
hora, mas ainda não tinham forças suficientes para
aceitarem o convite.
Oremos, por todos eles.
24/07/2007
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51. A TERRA E A PASSAGEM DO ASTRO
INTRUSO OU HIGIENIZADOR
Eu vos saúdo, em nome da Luz!
Irmãos, a anarquia planetária está instalada.
Governos poderosos, enraizados no materialismo e
com bases religiosas superficiais e ilusórias, sentem o
choque dos primeiros movimentos de sua derrocada.
A atitude anti-cristã, das nações poderosas para com
outras nações menos favorecidas e a atitude com seu
próprio povo em exacerbar-lhe o desejo consumista,
faz ruir suas sólidas estruturas materiais.
O desequilíbrio planetário afeta todos os habitantes
do globo, mas a maioria permanece em suas
rotinas inalteráveis: dormir, acordar, comer, beber,
trabalhar e lazer, sem prestarem muita atenção aos
acontecimentos de impacto que ocorrem ao seu redor.
Nos planos invisíveis, os desequilíbrios são mais
intensos. Os seres perversos buscam ativamente
dominar e vampirizar seus desafetos, ou alguma alma
desprevenida. Espíritos perdidos, vagando entre os
encarnados, como se ainda estivessem no mundo
físico, aconchegam-se mais à matéria, temerosos de
enfrentarem a nova realidade.
Hordas de “seres-feras”, libertos de regiões abismais
profundas, comandados por outras mentes de
alta inteligência e corações desprovidos de amor,
enredam mil armadilhas para controlar a mente
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humana. Fazem experiências desumanas com seres
encarnados e espíritos desequilibrados, na tentativa
vã de apoderarem-se do plano físico, materializandose, fugindo das rodas encarnatórias. Intensa pressão
negativa do Astro Higienizador que provoca no plano
invisível desconforto e loucura, desatinos e maior
insensatez nas ações das mentes pervertidas.
No plano físico, a ação do Astro Higienizador
provoca, na criatura encarnada, a pressão intrínseca
nos sentimentos inferiores, ativando o lado sombrio
das pessoas. Todas as criaturas desprovidas da fé e
confiança no Criador sofrem sua ação, incontinente.
Como há, nos seres, mais sombras que luz,
esses ficam na dependência de si mesmos, mas se
desenvolveram dentro de si a força da fé e a vontade
firme de servir ao Cristo, conseguem manter-se acima
das vibrações inferiores do Astro Higienizador, sem
sofrer diretamente sua ação.
Sua pressão ficará mais intensa, a cada dia que se
passa. Por todo o planeta há instabilidade ambiental,
violência desmedida entre os habitantes e inversão
total dos valores morais. Sintomas típicos de
decadência moral de “final de tempos”.
As criaturas que vivem para o mal e sobrevivem das
energias decadentes dos seres, multiplicam-se em
todas as latitudes geográficas. Fortalecidas em poder,
pela fartura do alimento inferior, julgam apoderar-se
do planeta em breve tempo.
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Mas, há uma Força Superior que vos guia e controla
todas as ações, da Luz e das Trevas. Sois pequeninas
almas a caminho do progresso em vosso planeta, um
grão de areia, no Universo Infinito do Pai.
Todas as criaturas, senhores e escravos, Trevas ou
Luz, estão sob severo controle das Forças do Bem que
dirige os destinos do Planeta.
Avidamente os seres buscam “ter” bens materiais,
esquecidos dos nobres valores do “ser” que poderão
transportá-los para a vida eterna.
Valores
morais
distorcidos,
vibração
comprometida com a ação inferior do Astro
Higienizador.
Valores morais enobrecidos, firmeza de
propósitos no Bem, vibração superior à ação do
Astro Intruso.
As Trevas atacam por toda parte. Não desejam perder
nenhuma alma incauta que fortaleça seu império.
A Luz Maior derrama-se sobre o planeta e aquele que
se esforçar poderá alcançá-la. As oportunidades são
iguais para todos. Cada criatura deve fazer o esforço de
vencer a barreira inferior e lançar-se à Luz renovadora.
Jesus, o Divino Governador, conduz a todos.
Eliadne (Ser Amigo de Vênus)
Médium – O Astro Intruso está mais próximo da Terra?
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Eliadne – Sua ação está mais intensa, pois, dia
após dia, encontra-se mais próximo da Terra, até que
suas auras se choquem e seja detonado o Resgate
Planetário.
O apelo das Trevas é mais forte para as criaturas, pois
está fortalecido, também, pela ação negativa do Astro
Higienizador. Portanto, os seres humanos têm que
fazer esforço maior para alcançar a Luz e manteremse em uma faixa vibratória acima da faixa negativa do
Astro Intruso.
M – O Astro Intruso provoca desequilíbrios na Natureza,
ou aumenta esses desequilíbrios?
E – Sim. A presença mais forte do magnetismo
primitivo do Astro interfere no equilíbrio das Forças
da Natureza que já se encontram desequilibradas pela
ação destrutiva dos seres humanos.
M – A presença mais próxima do Astro Higienizador
acelera a verticalização do eixo imaginário da Terra?
E – Sim. Lentamente, o eixo encaminha-se para
verticalização, mas a mudança brusca da verticalização
somente ocorrerá quando as auras dos planetas se
chocarem.
As criaturas mais sensíveis já percebem uma certa
eletricidade na atmosfera que provoca irritabilidade e
inquietude íntima. É a influência mais intensa do Astro.
Essa ação magnética primitiva também tem
proporcionado a abertura de Portais para o Abismo,
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por onde têm debandado seres bestiais para a
superfície. Mas é por onde os Trabalhadores da
Luz, Guerreiros do Cristo como vós, têm penetrado
no mais profundo Abismo, em direção ao “centro
intelectual do mal”, o caminho para a “Fera”, a
“Besta do Apocalipse”.
Este Astro também possui o nome de Higienizador,
pois proporciona a limpeza de regiões profundas
e inacessíveis do Abismo, atraindo com seu forte
magnetismo primitivo as negatividades ali existentes.
Eu vos saúdo, em nome do Cristo Planetário!
Eliadne (Ser Amigo de Vênus)
17/08/2007

52. MANTER-SE A DIREITA DO
CRISTO É PROVA ÁRDUA
Irmãos, a Paz esteja convosco! A descida de Jesus
a Terra, Seu grande sacrifício de ligar-se à matéria para
trazer a esta humanidade o Código Universal do Amor,
teve como objetivo preparar os seres humanos para o
advento de “Final de Tempos”.
Lição ministrada, as criaturas deveriam apreendêla e praticá-la para que hoje, nos acontecimentos
catastróficos de “Transição Planetária”, os impactos
negativos em suas almas fossem reduzidos.
Mas, a ira humana e os desvios de sua alma ignorante
e rebelde não permitiram o avanço espiritual. Assim,
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a chegada do Apocalipse encontra a humanidade
despreparada e ignorante, cruel e bestializada, imune
à proteção da Luz e propícia a influência da “Besta”.
As previsões dos Grandes Profetas, afirmando que
2/3 da humanidade sucumbiriam e 1/3 se salvaria, não
alcançaram a realidade atual, pois um número bem
reduzido de criaturas evangelizaram-se, alcançando
níveis vibratórios capazes de alçá-las ao resgate,
em situações melhores para a Terra Renovada. E
nem mesmo as visões proféticas anunciadas, sendo
confirmadas com a realidade dos fatos atuais, são
capazes de despertarem as criaturas!
O número de espíritos aprisionados, nos
“desfiladeiros abismais”, em situações irreversíveis
nesta hora, ultrapassou qualquer previsão profética, e o
número de seres que acenam para as torpes intenções
da “Besta”, com ela se fartando, supera a expectativa
das previsões mais pessimistas.
A aceleração dos processos de destruição dos
recursos naturais do planeta, recursos que possibilitam
a sobrevivência humana na Terra, alcançam índices
alarmantes.
O ser humano, entorpecido pelas sensações
primárias e desprovido do amor que engrandece a
alma, torna debalde os esforços das Forças do Bem, em
despertar-lhe a consciência, pois caminha incontinente
para o exílio doloroso, em planeta hostil à sua natureza
humana, mas compatível com sua vibração negativa e
inferior.
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Manter-se direitista do Cristo, ante a fúria da
“Besta”, é prova árdua que os Servos de Jesus devem
enfrentar. Os Cordeiros são em número reduzido e,
constantemente, atacados pelas Forças Negativas que
dominam o ambiente planetário.
Vencidas as barreiras íntimas do medo e da dúvida,
o direitista do Cristo conseguirá forças necessárias,
através do desenvolvimento da fé e do trabalho
ativo na Seara de Jesus, para manter-se nas fileiras do
Exército da Luz que o alçará ao cume da Nova Era.
Jesus a todos conduz, com amor incondicional.
Paz, sempre!
Rama Schaim
31/08/2007

53. ANTES DA COMUNICAÇÃO DA BESTA
Começo a sentir um mal-estar intenso, um torpor, que
quase me tira a consciência. É uma coisa muito ruim.
Então, vejo o Comandante Ashtar Sheram e o SubComandante Setum Shenar. Há outro Ser Superior com
eles, mas não consigo lembrar-me. Estão todos vestidos
como soldados romanos. Eles abrem um Portal de Luz
que gira intensamente. O torpor aumenta e a “Besta”
fala. Depois que a voz da “Besta” cessa, o Portal de Luz
aumenta sua luminosidade.
As paredes do ASJ (Abrigo Servos de Jesus) desaparecem
e tudo é luz intensa que queima qualquer miasma ou

resto de negatividade que tenha ficado da manifestação
daquela mente cruel, orgulhosa e vingativa.
01/09/2007

54. COMUNICAÇÃO DA BESTA OU
DRAGÃO E SUAS AMEAÇAS AO GESJ
A interferência nos meus planos está além do limite
permitido.
Não pensem vocês que essa infantil proteção, que
pensam possuir, livrará suas vidas de minhas garras.
Não vêem?... Chego onde quero!
Meus domínios não têm limite. Posso pulverizar
suas vidas, posso pulverizar esta (refere-se ao canal =
médium) que me empresta a voz.
Afastem-se dos meus domínios e parem de interferir
nos meus planos, antes que a morte violenta ceife suas
vidas e de todas as suas gerações!
Possuo força e poder! Os homens preferem a mim!
Sou dono do Mundo e hei de cauterizar as feridas
que insistem em proliferar em meu corpo!...
Margarida – O irmão quer se identificar?
Besta – Sou aquele que tudo comanda.
M – Seu nome.
B – Eu não tenho nome.
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M – Por quê?
B – Pois represento a Força do Mal. Estou em todos
os lugares.
M – Sim, mas deve ter um nome. Jesus tem nome e
representa todas as Forças do Bem. É o governador do
planeta Terra. E o seu nome, qual é?
B – Você se refere a mim, muitas vezes, como a
“Besta”. Pois, que assim seja!
M – Ah!... Era isso o que eu queria saber: se quem está
falando é a “Besta”, ou o chefe dos “rabudos”, como nós
chamamos os Reptilianos.
B – Meus asseclas estão por toda parte, investigando
tudo que acontece. Minha energia se escoa e devo retirarme. Mas, estais sob vigilância severa das Forças do Mal.
M – Tudo isso nós já sabemos, meu irmão. Embora não
queira ser tratado como irmão, você é nosso irmão! Foi
criado por Deus, como todos nós aqui presentes. Não
temos como negar esta realidade!... Mais uma última
pergunta: como o irmão conseguiu chegar até aqui?
B – Possuo meios de penetrar onde desejo. Não
pensem que estou aqui! Apenas meu pensamento,
emitido com a força que possuo, pois a minha presença
poderia derrubar tudo ao derredor.
M – Isso significa que o irmão não está presente aqui
porque não pode. O irmão continua preso, queira ou não
queira, no Abismo.
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B – Insiste em me confrontar?
M – Não! Nós, apenas, insistimos em dizer que não
temos medo do Mal porque nós estamos do lado do Bem.
Sempre ouvi dizer, desde que me entendo como gente,
que quem tem Deus no coração, está do lado do Bem e
não deve temer coisa alguma, meu irmão.
Morrer é o fim de todos nós! Tudo que vive morre: morre
a planta, morre o animal. Porque não o ser humano?
Morrer em casa, num hospital, ou morrer em um acidente
qualquer, faz parte da vida. Por isso, todos nós estamos
com a mente prevenida para tal acontecimento; ninguém
aqui é privilegiado.
Então, essas ameaças entram por um ouvido e
saem pelo outro, pelo menos comigo. O irmão não me
amedronta, pois não ligo para isso. Se eu ligasse, não
teria formado o GESJ porque as ameaças vêm sendo
feitas a 37 anos, antes mesmo da formação do Grupo. O
irmão sabe disso!...
B – Quando o sofrimento for impingido em seus
corpos, saberão que a minha mão aí estará presente.
M – E quem está livre de sofrimento? Se Jesus, Ser
Sublime, isento de culpas, sofreu tanto, carregou aquela
cruz pesada, foi chicoteado, maltratado, humilhado
e morreu na cruz, por que não podemos passar por
sofrimento? O que somos nós?
Somos, simplesmente, um grãozinho de areia, em
relação ao Mestre Jesus. Ninguém aqui se apavora com
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sofrimento porque todo mundo sabe que nasceu para
morrer um dia, seja lá de que jeito for. O que nos apavora,
pelo menos a mim, é a consciência. Mas, se a consciência
está tranquila, então, está tudo bem! A morte pode vir a
qualquer hora, do jeito que quiser, pois largamos o corpo
e já começamos a trabalhar do outro lado da vida.
B – Eu me retiro!
M – Tudo bem, meu irmão. Poderia ficar mais tempo e
conversar. Quem sabe se, um dia, nós não poderemos ter
uma oportunidade de conversarmos?
O irmão deve ser “aquele”, com quem eu sonhei, no
início da década de 1970. Mas, eu não tive medo e ainda
acalmei as pessoas com as quais relatei tal sonho. Não sei
se o irmão está por dentro do que eu vi naquele dia, ou se
foi somente para eu presenciar aquele episódio (leiam a
Divulgação nº 27).
B – Jamais esqueço aqueles que me serviram um dia!
M – Eu lhe servi algum dia?
B – Quando estivestes na sombra, na lama, na
escuridão, acaso quem era o vosso Mestre?
M – Já sabia que tínhamos sido amigos e depois eu
voltei para a Luz! Os Irmãos Superiores já me disseram
que eu levei um período imenso nos abismos, mas esse
sofrimento, essa escuridão, fez-me tanto mal que, logo
que pude, saí da Sombra e passei para Luz. Não foi assim?
B – Se não retornardes, estareis perdida!
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M – Que retornar, coisa alguma! A essa altura, meu
irmão, com o que eu sei, com o que já vivi, passei e
aprendi, de jeito nenhum! Agora, sigo em frente, haja o
que houver!...
Sinto muito que o irmão, também, não tenha saído da
Sombra para Luz porque não há outro caminho. Pode,
o ser humano, levar milhões de anos nas Trevas, pode
levar milhões de anos praticando o mal, mas, um dia,
a Lei do Progresso irá, compulsoriamente, chamar-lhe
para o caminho do Bem. Tornarmo-nos bons, humildes
e servidores da Luz: este é o objetivo de nossa jornada
evolutiva, em busca de nossa comunhão com o Pai.
“Sede perfeitos”, disse-nos Jesus.
Não sei se o irmão já está sabendo, pois a sua
cabecinha só tem idéia de poder, de comando, de
dominar a Terra, de ser governador e dono do planeta.
Todavia, nós que não estamos com essa idéia na cabeça,
sabemos, perfeitamente, que depois da prevista “Batalha
do Armagedom”, onde o Bem vencerá o Mal, o irmão e
todos os seus seguidores, irão habitar um Planeta Morto
ou Estéril, onde não existe seres vivos. Lá não terá nada,
nem uma formiguinha, inclusive, plantas e animais. O
irmão deve saber disso porque possui uma inteligência
muitíssimo desenvolvida, não é?
B – Delírios do Cordeiro!
M – Acho que o delírio é seu porque o planeta Terra foi
criado pelo Cordeiro, é criação de Jesus!
B – Mas dominado por minha força!
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M – Momentaneamente, pois para a eternidade, alguns
milhões de anos, devem ser como alguns segundos.
B – Não quereis enxergar a realidade dos fatos!
O homem mata outro homem, bebe o seu sangue e
fortalece o seu espírito para a vida eterna.
M – Lá, para o Planeta Morto, vocês, querendo ou não,
serão exilados e irão drenar suas energias negativas por
milhões de anos, até que, um dia, dobrem os joelhos em
terra e peça a “Esse Jesus”, que menosprezais, compaixão
e misericórdia para seus sofrimentos. E tenho certeza de
que, naquele momento, Jesus há de abrir os braços para
os rebeldes arrependidos. Também, se nós tomarmos
conhecimento daquela hora, todos nós estaremos lá,
para recebê-lo de braços abertos e ajudá-lo, em novos
caminhos. Mas, depois que todo este cascão do orgulho,
da luxúria, da frieza de coração e maldade virar pó.
B – Jamais me renderei!...
M – Orgulho demais, meu irmão! Tudo bem, de
qualquer jeito, se algum dia mudar, lembre-se de nós, já
redimidas, principalmente eu, que fui sua discípula. Nós
já nos conhecemos, há muito tempo. Então, se algum
dia precisar de amigos, enfim, de alguém para ajudá-lo
no seu sofrimento, na hora da dor e do arrependimento,
lembre-se de nós: estaremos de braços estendidos para
você, assim como alguém, no passado, estendeu os
braços de compaixão para nós também!
Vamos fazer uma prece, pedindo a Jesus, em seu
benefício, queira ou não queira. Aceite-a, como um
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presente que nós lhe ofertamos, de todo coração,
do fundo de nossa alma. Se viermos a enfrentá-lo,
lutando na batalha definitiva, não vou lutar com ódio,
nem ressentimento. Será com Amor para ver o irmão
derrubado e não destruído em essência, Centelha Divina.
Derrubado em toda sua prepotência e orgulho, luxúria e
crueldade para levantar-se, novamente, já do outro lado,
no caminho do Bem que nos leva ao Pai.
É isso que nós, sinceramente, desejamos, hoje e sempre.
Todos – Pai nosso...
Diálogo Margarida x “Besta”
01/09/2007

55. VIVENCIAIS OS HORRORES
DOS “FINAIS DE TEMPOS”
Discípulas amadas! Sois tenras plantinhas do Jardim
de Jesus.
Vossas raízes são profundas e jamais sereis arrancadas
por qualquer vendaval negativo.
Sereis colhidas, amorosamente, pelas Mãos do
Jardineiro, na época adequada do amadurecimento.
Segui confiantes e destemidas, pois vivenciais os
horrores de “Finais de Tempos”.
Com Amor, vosso Mestre,
Ramatis
01/09/2007
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A mensagem anterior desfez completamente a péssima
sensação deixada pela “Besta”. Não que ficássemos
com medo, pois essas ameaças são constantes e vem
repetindo-se, há muito tempo. Mas, a diferença de um Ser
de Luz para o Chefão das Trevas é incomensurável!
56. FÉ E CORAGEM
Paz, amigos! A presente encarnação representa, para
todos vós, oportunidade ímpar de progresso.
A “Besta” altera os planos de ataque e investe
contra os mansos. Mentes infantis, e ainda inseguras
no enfrentamento da malícia trevosa, esses irmãos
necessitam apressar sua caminhada, enriquecendo o
ser com a força de escolhas maduras que os coloquem
em situação de imunidade, diante dos planos perversos
de destruição.
Fé e coragem. Astúcia e prudência.
Entregai-vos nas mãos laboriosas que se estendem
a vós, auxiliando nas decisões que necessitais tomar.
Lembrai-vos que a seara de trabalho espiritual
deve estar acima, na lista de vossas prioridades,
pois breve é a vida na matéria e perene a vida do
espírito.
Que a mente poderosa e iluminada do Mestre
Jesus vos conduza na trilha da vida e a força da Lei do
Progresso vos ampare o salto evolutivo dessa hora.
Paz, em Cristo!
Shama Hare
04/09/2007
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57. VINDES DAS TREVAS EM DIREÇÃO A LUZ
Vejo Akhenaton, vestido com roupas de Faraó do Egito,
onde representa o “Deus Sol”. Em torno do GESJ, há um
pelotão de elefantes gigantes, com presas enormes,
guiados por hindus e egípcios que fazem uma corrente
protetora, enquanto D. Margarida lê a mensagem da
“Besta”.
Após, capto as seguintes palavras:
Eu vos saúdo, em nome de Deus, de Jesus e das
Forças do Bem!
Irmãos, evitai revolver vosso íntimo, em busca
de sentimentos que vos sintonizem com as faixas
inferiores. Antes, procurai exercitar as virtudes que vos
aproximam da Fonte de Luz, das Esferas Superiores.
Vindes das Trevas em direção à Luz, portanto, não
necessitais aprofundar-vos em vosso íntimo para
reconhecer sentimentos que vos afinizam com as
sombras.
Nada temais, pois se sinceras forem vossas intenções
de alcançar nova dimensão de progresso espiritual. Os
liames negativos, que vos mantêm ligados às esferas
inferiores de onde viestes, naturalmente se rompem, à
medida que vossas vibrações se modificam, tornandose compatíveis com a vibração da Luz do Grande Sol
que nos conduz.
A vossa vontade de progredir deve ser maior que
vossos defeitos, garantindo-vos alcançar a dimensão
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da Luz. Desenvolvei o Amor incondicional em vosso
íntimo, pois o Amor é capaz de neutralizar o ascendente
inferior que existe dentro de vós.
Amai ao próximo, como a si mesmo e amai a Deus,
sobre todas as coisas.
Eu me despeço, em nome da Luz, em nome do
Divino Jesus.
Akhenaton
11/09/2007

58. AS AVES ESTRANHAS
Vi uma ave pré-histórica que era comandada por um
“Cavaleiro Negro”. Esse “Cavaleiro Negro” estava montado
num cavalo, também negro.
Nova concentração e saí do corpo. Senti a presença
do Conde Rochester. Ele me conduziu até o portão
de entrada do ASJ (Abrigo Servos de Jesus) e vi que
estávamos cercados por grades que circundavam todo
o prédio. No alto do morro que existe bem em frente ao
Abrigo, vi, pousada, a ave pré-histórica. Ela soltou um
som estridente e apavorador.
Aquele grito provocou grande perturbação em alguns
doentes em tratamento no hospital espiritual que
funciona ali no astral, correspondente a área física do
ASJ. Percebi, então, que as grades existem para impedir
que pacientes em tratamento, ali internados, percam
o equilíbrio mental e atendam ao chamado daquele
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estranho ser, a ave pré-histórica, evadindo-se do hospital.
De repente, a ave levantou vôo em perseguição a
alguma coisa. Vi dar um vôo rasante e pegar um ser que
corria apavorado. Em seguida, a estranha ave arrancoulhe a cabeça e comeu-a.
Saí do corpo, novamente, e senti a presença do Conde
Rochester. Descemos por estreita e escura escada que tem
início dentro do ASJ. Fomos descendo, em fila indiana,
pois o local é muito estreito. Logo, percebo que vamos
em direção ao astral inferior, pois as vibrações vão se
tornando mais e mais pesadas. Chegamos numa Cidade,
do astral inferior. De longe, observamos a movimentação
numa parte daquela Cidade. Vejo um homem caminhar
para um descampado. Seu rosto está coberto e não
consigo identificar quem é.
Do alto, surgiu a estranha ave que pousa e é recebida
pelo homem. Ele parece uma espécie de adestrador, pois
recebeu a ave, alimentou-a, como se a tivesse premiando
por algum feito e, em seguida, acariciou seu peito. O
Conde informou-nos que se trata do criador da “fera”, um
“Cientista Negro”.
Enquanto ele explicava, vi aproximar-se daquele
homem uma mulher, muito estranha. Ela tinha cara de
tubarão, mas o resto do corpo era nitidamente de uma
mulher. Após, mentalmente, fiz perguntas, ao Conde
Rochester.
Médium – Onde estamos, Conde?
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Conde Rochester – Numa Cidade, do astral inferior.
Não temos autorização de localizá-la, nem de nomeá-la
para vós. As mentes humanas encarnadas não devem
encontrar nenhuma referência desse local para que
não lhes sirva de vínculo.
M – Por quê?
C. R. – As mentes, aqui, trabalham com afinco
na pesquisa genética. É uma Cidade Laboratório,
destinada aos experimentos genéticos que modelam
os perversos combatentes do Mal. Também partem,
daqui, compostos alimentares com nutrientes
modificados que incrementam a força destruidora e
selvagem dos “soldados do Mal”.
Fostes trazidas aqui para observarem a “Organização
dos Comandos das Trevas” e revelarem ao mundo a
seriedade desta “guerra de forças” que dominam a
superfície terrena.
Aqui, foram cuidadosamente manipulados os genes
que deram origem à criatura, a ave, que espreita o
ASJ para os ataques programados e comandados
por generais da “Besta”. São três aves, criadas com o
propósito de destruir os Núcleos de Luz, apagando “a
força” que conforta e resgata os fracos da alma.
Todo cuidado ainda é pouco, pois as artimanhas das
Trevas tornam-se, a cada dia, mais sofisticadas e suas
persistências no trabalho indigno alimenta de dados
seu cadastro, a respeito dos Trabalhadores da Luz.
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Só a transformação íntima pode salvaguardar
os Guerreiros da Luz dos ataques planejados, pois
mudando as reações, perante velhos problemas,
vos desviais das armadilhas plantadas pelos
trevosos.
Esse ataque será breve, porém intenso e, no
momento oportuno, atacaremos, investindo contra
as três aves estranhas, derramando-lhes o sangue
perverso e queimando-lhes os fluidos deletérios.
Por hora, orai, vigiai e mantende firme o pensamento
no caminho da Luz.
Paz, sempre!
Conde Rochester
15/09/2007

59. LUTA QUE NÃO DEVE SER
SEGUIDA E NEM LEMBRADA
Irmãos em Cristo!
Há seis anos derrubaram duas torres de concreto,
sustentadas pelo trabalho físico, dinheiro e inúmeros
sucessos e realizações materiais. Eram dois edifícios,
símbolos do poder econômico.
A partir dali, um grande tentáculo da “Besta”
manifestou-se, traçando, a seguir, uma luta que seria
travada entre uma Organização Terrorista e o Governo
Americano.
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Almas que se saciam com investidas sobre os
inimigos, através de invasões e domínio, sob lutas,
torturas, dores, sangue derramado, mortes e
humilhações. Este o perfil dos adeptos da “Besta”: o
homem egoísta, violento, sanguinário, inescrupuloso
e corrupto.
Quanto menos ligado ao Mestre Jesus e mais
próximo das influências mundanas, mais interessantes
tornam-se para os exércitos da “Besta”.
O caminho do amor é diferente do caminho da
dor. O que leva à dor é altamente atraente, com porta
larga, sugerindo facilidades, conforto e prazeres, tudo
meticulosamente mascarado e traiçoeiro.
O caminho do amor, ao contrário, parece
extremamente difícil, pois que se inicia em nosso
íntimo, com sacrificiais mudanças e renovação. É uma
substituição de defeitos por virtudes, abandonandose características antigas e arraigadas ao “eu”, como o
egoísmo, a vaidade, o orgulho, a maledicência e outros
tantos.
Lutar contra si mesmo entendemos que é difícil, e até
um ato de coragem e de amor ao Pai, porque o Pai quer
que sejamos limpos e puros de mentes e corações. Esse
é o objetivo divino para todas as criaturas.
Onze de setembro de 2001 é o retrato da vitória
duma luta das Trevas contra a Luz e que não deve ser
seguida e nem lembrada.
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Que a Luz de Jesus e o Amor Incondicional do Pai
envolva a todos!
Irmão Francisco de Assis
Em 11/09/2007

60. SOMENTE ATRAVÉS DO AMOR
ATINGIREIS A NOVA ERA
O mais puro Amor é partido do Coração de Jesus e
enviado a Terra.
Manancial de Luz e Paz é pouco aproveitado por esta
humanidade, renitente nos erros, vícios e sentimentos
primários que há muito já deveria ter abandonado.
Sequiosas de bens materiais, perdem-se as criaturas
nas encruzilhadas da vida, sem rumo certo que as
conduza à linha do progresso evolutivo. A maioria
estaciona em faixas de baixa vibração que não
permitem o avanço às zonas superiores.
Não percebem o mundo ilusório que escraviza os
sentidos primários e animaliza o espírito.
Superficialmente, ligam-se a Divindade, julgando
que oferendas materiais proporcionarão a conquista
do “céu fictício”, criado justamente para mantêlos afastados da realidade e da linha condutora do
progresso espiritual. Jamais é negado, ao Filho de
Deus, as oportunidades que proporcionam a evolução.
Nesse momento, a Terra recebe, entre a humanidade,
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milhares de espíritos consumidos pelos desvios de
conduta da alma: ódios, vícios, luxúria, desejos de
vingança. Espíritos que estiveram aprisionados em
zonas de expurgo, em abismos insondáveis e que,
nesta hora final, haverão de reencarnar, seja para
despertar-lhes a consciência de si mesmos, seja para
abrandar a cáustica toxina aderida em seus espíritos.
Não importa qual seja o motivo, mas, dentro
da programação estabelecida pelo Alto para esta
humanidade, chegou a hora da oportunidade
reencarnatória desta desvirtuada categoria de
espíritos.
Aqueles que os precederam na matéria, deveriam
encontrar-se espiritualmente fortalecidos na fé e no
amor, enriquecidos com sólida condição espiritual que
os condicionariam a receber os espíritos atrasados em
seu seio para ajudá-los, pois comprometidos que estão
com esses irmãos.
Infelizmente, a hora dos acertos foi iniciada e a
humanidade despreparada recebe a carga inferior e
contamina-se drasticamente com seu veneno.
Explodem as guerras com maior intensidade
destruidora; atos de vandalismo e de violência detonam
por todo o planeta, em todas as Nações. Assassinatos
frios, e com requintes de crueldade, multiplicam-se;
as crianças são ofendidas em sua pureza e os velhos
desrespeitados em sua fragilidade.
Onde está o poder dos Governos para conter a
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violência? E as Religiões que apaziguam os corações?
Todos são seres humanos falidos espiritualmente,
candidatos a consumirem-se em contendas, as mais
banais, para defesa dos vícios e desvios da alma, muitas
vezes inconfessáveis.
Não há como deter a descida desses irmãos à
matéria, pois que são Filhos de Deus, como outros
quaisquer, e necessitam da oportunidade bendita da
reencarnação como última chance de refazerem-se,
enquanto espírito imortal neste planeta.
Acorrem, para a Terra, milhares de Seres Superiores,
muitos de outros Sistemas do Universo para
proporcionarem equilíbrio mínimo na Transição
Planetária que ocorre e sustentar os pequenos núcleos
constituídos de Homens de Bem.
O “Final dos Tempos” chegou e esta humanidade não
percebeu, hipnotizada que está pelo “silvo da Besta”,
despreparada para enfrentar a si mesma. O joio e o
trigo revelam-se, naturalmente.
Jesus a todos conduz, na Terra e nos Céus!
Pérecles

A Força do Amor rompe barreiras.
Somente através do Amor atingireis a Nova Era.
Amai a todos, indistintamente, como o Pai nos ama.
Pérecles
21/09/2007
155

61. DESCIDA SACRIFICIAL AOS
ABISMOS DA TERRA
Ouço rugidos da “Fera”. O som estridente corta o ar,
como um relâmpago destruidor. Ao nosso redor, uma
bolha de luz azul protege e ameniza o calor. Está muito
quente, parece que estamos no manto terrestre, região
abaixo da crosta terrestre, formada por lava derretida.
Tenho a impressão de que, algumas vezes, uma rajada
de vento quente nos atinge. É o bafo da “Besta”!... Vem
carregado de uma potência destruidora que arrasa tudo,
provocando explosões negras por onde passa.
Em seguida, veio a comunicação:
Irmãos, a cada novo ciclo de combates e lutas
acerbas, enveredamos por caminhos mais e mais
perturbadores.
O terreno inimigo, a que temos acesso na
descida sacrifical aos Abismos da Terra, encontra-se
completamente contaminado pelas mais ardilosas e
violentas armadilhas. Substâncias pegajosas, venenos,
líquidos aderentes e ácidos corrosivos, dentre outras,
são algumas das armas químicas desenvolvidas pelo
“Comando da Besta”.
Todo cuidado é pouco e, mais do que nunca, devereis
pautar vossos pensamentos, palavras e atitudes pelos
ditames inconfundíveis do Evangelho Cristão.
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Cada passo em falso pode representar queda
vertiginosa e ruptura na unidade de trabalho espiritual,
colocando também em risco os demais seareiros.
A descida é longa e lenta. Muito já avançamos,
muitas limpezas já deflagramos, porém, uma longa e
mais difícil caminhada ainda nos aguarda.
A “criatura nefasta” pressente nossa investida em
sua direção, e, certamente, mesmo sem poder nos
localizar, pretende enviar seus asseclas perversos ao
nosso encalço.
Relevemos as ameaças, rugidos e bramidos da “Fera”,
ligando-nos sempre ao Mestre, condutor de nossos
trabalhos para que Sua presença nos envolva e nos
mantenha em segurança.
Nenhuma iniciativa nos cabe realizar.
A partir de agora, cada passo só poderá ser dado
sob o comando da Luz Maior que, esquadrinhando
o terreno movediço, é a única capaz de nos guiar em
segurança.
Um Instrutor do GESJ
19/10/2007

62. MANTENDE-VOS FIÉIS AO CRISTO
Irmãos, eu vos saúdo, em nome da Luz!
Quando a “Ronda da Besta” aproxima-se
perigosamente de vós, interferindo em nossas
comunicações, direcionadas ao Grupo, sois envolvidos
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pelas Hostes de Luz que vos guiam em faixa protetora
de vibrações de altíssima frequência, tornando-vos
inacessíveis à “Fera e sua ronda maligna”.
Vossos corpos encontram-se nos limites do território
e domínio da Grande Fera e todo cuidado é pouco.
Estais sob severa vigilância de Instrutores e Guias
Superiores e sois credenciadas para a tarefa. Caso não
houvesse permissão, ali não estaríeis.
Lutas acerbas são travadas nas regiões abismais,
confrontos violentos da Luz contra as Trevas e zelamos
por vossa integridade física, psíquica e espiritual.
Portanto, mantende-vos fieis ao Cristo e segui
trabalhando, em Seu nome.
Em nome de Jesus, despedimo-nos. Com Amor,
Shama Hare
02/11/2007

63. ADENTRANDO REGIÕES
PROFUNDAS NO ABISMO
Entramos em uma caverna e vemos corpos de crianças
em vários estágios de vida intra-uterina, drenando,
continuamente, um líquido escuro e pegajoso. Estão
colocados estrategicamente, de modo que a energia
drenada seja direcionada para uma chocadeira de
filhotes, ligados à “Besta”.
Antes de adrentarmos o ambiente, ligamos nossas
mentes ao Mestre Jesus. A partir daí, desceu sobre nós
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energia benfazeja que refrigerou nossas almas da
opressão do momento e nos fortaleceu psiquicamente do
choque da descoberta do lugar onde estávamos.
O lugar é uma gigantesca caverna, repleta de corpos
de crianças, do teto ao chão, cobrindo toda a superfície.
Ficamos receosas de pisarmos nos fetos, mas, existia
pequena faixa entre as fileiras de corpos, dispostas lado a
lado, onde pisávamos. Nossa tarefa é desligá-los e retirálos daquela caverna. Havia uma luz branca e fria que
iluminava tudo.
Retornamos. Então, Conde Rochester explica-nos:
São fetos abortados, não recentemente, mas, ao
longo da história da humanidade. Estão imantados
ao lugar magneticamente, por uma força negativa
intensa, partida da “Grande Fera”.
Já estamos no seu domínio. Este lugar já se encontra
desligado das forças negativas, devido à intensa luta já
ocorrida. Agora, estamos na etapa do socorro às almas
escravizadas.
Para nós, foi uma visão muito triste e aterradora! Os
guardiões daqueles “fetos” eram cobras, dos mais diversos
tipos e formas. Não dá para descrevê-las. Muitas tinham
o aspecto de pessoas, entretanto, com o rosto deformado,
parecendo caveiras. Outros tipos eram mistura de outros
animais e seres humanos. Coisas horríveis, apavorantes!
Conosco, estavam alguns unicórnios e eles nos
conduziram, durante o confronto com as cobras. Após
159

derrotarmos aqueles seres estranhos e bizarros, nós
entramos na caverna, pois, até aquele momento, não
sabíamos do que se tratava. Sempre D. Margarida à
frente, conduzindo-nos ao lado de algum Instrutor.
No dia seguinte, noutra concentração, vejo, novamente,
a caverna com os fetos.
09/11/2007

64. O MAL ESTÁ FADADO A
DESAPARECER DO PLANETA

Conde Rochester nos leva a um platô de pedra. À nossa
frente, escuridão e uma névoa que vem se arrastando
até nós, nos encobrindo totalmente. Não sentimos
medo. Aliás, não sentíamos emoção alguma. Quando
conseguimos divisar algo, um “gigantesco Dragão” nos
eleva com apenas um dedo. O Conde diz que a figura é
apenas uma projeção figurativa da “Besta”, por isso não
havia negatividade no lugar.
Dissemos, ao Conde, que se a criatura é daquela
dimensão, não teremos chances. Então, Ele nos
respondeu:
Um vírus microscópico é capaz de dizimar muitas
vidas. Não é o tamanho que garante a vitória. A criatura
vive em seu reduto, cercado por emanações horrorosas,
mas que serão destruídas. A cada dia, o Exército do
Cristo encontra-se mais próximo do seu reduto.
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Vejo a Região Abismal, próxima à morada da “Fera”. Há
rios caudalosos e ferventes, constituídos de um líquido
grosso, mas que não é lava. Em seguida, Conde Rochester,
novamente, nos diz:
Os rios são constituídos de emanações deletérias
dos humanos. Milhares de armadilhas existem ali, em
volta da “Fera” e todas serão desarmadas. Os seres
vencidos serão aprisionados e enviados, cada um para
novo destino que, certamente, será o exílio. O mal está
fadado a desaparecer do Planeta.
Vejo figuras horripilantes, imagens incompletas,
sem contorno definido. Também vejo o nosso Grupo
lutando, no Abismo. Usamos roupas especiais. Estamos
tão concentradas na luta que o ambiente, extenuante e
inóspito, não nos afeta.
Ao final da luta, e de tempos em tempos, somos
colocadas em câmaras refrigérias, ou instaladas em
pequenos “Oásis de Luz”, para redução da intensa
pressão em nossos corpos e, também, para limpeza e
desobstrução dos canais de Luz daquele corpo.
12/11/2007

65. NÃO HÁ MOTIVOS PARA PREOCUPAÇÕES
Irmãs, a Paz esteja convosco! O Grupo e cada uma
de vós, em particular, estão envolvidos em diversas
lutas: no plano físico, onde a vida é uma luta constante,
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no plano astral imediato, após o físico e nas regiões
profundas dos Abismos.
Sois atacadas constante e ininterruptamente pelos
asseclas da “Besta”. Portanto, para vos manterdes
em boas condições física, psíquica e espiritual, sois
acompanhadas pela Equipe Médica que se compõe
de médicos da Terra, Extras e Intraterrenos e mais uma
cota extra de energia que recebeis constantemente,
além de injeções esporádicas, com mais ou menos
frequência, de acordo com a situação.
Estais sob a proteção dos Mestres e do Bondoso
Jesus que vos mantém mergulhadas em Seu Amor.
Não há motivos para preocupações, sois treinadas
e capacitadas para suportar todas as situações.
Mantende-vos fiéis ao Cristo. Astúcia, prudência e
vigilância de pensamentos, palavras e ações.
A “ronda da Besta” vos espreita, mas sois Servas de
Jesus e nada vos ocorrerá que não seja da Vontade do
Pai.
Abençoa-vos vosso Mestre,
Shama Hare
16/11/2007

66. AQUELE QUE VACILAR SERÁ ABATIDO
Num salão, em algum lugar do astral inferior, vi um
trabalhador das Trevas reunido com seus asseclas. Todos
pareciam ser vampiros, aos quais ele transmitia algumas
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instruções sobre ataques a encarnados, com tendências
ao suicídio. Dizia o seguinte:
Irmãos, somos uma “organização poderosa” e nosso
poder reside no serviço que prestamos ao “Senhor das
Trevas”, a “Besta”.
Alimentamos de energias os Exércitos da Escuridão e
lá ancoramos nossas forças.
Aquele que vacilar, será abatido!
Aquele que servir com vontade, será recompensado!
Recolham os fracos, perturbem os indecisos,
estimulem os ambiciosos, usem de todo artifício para
ceifarem vidas inúteis.
Vivos, são candidatos a redenção. Mortos, são nossas
presas por direito, pois arrancaram, à força, o sopro de
suas vidas, renegando, pelo seu ato, o Criador.
Ceifeiros, vocês serão bem mais gratificados quanto
mais suicidas contabilizarem em suas fichas de
trabalho.
Vão e recolham a farta colheita do nosso trabalho.
Escuridão e Trevas acompanham e protegem os
caravaneiros, inimigos da Luz.
Uma “Organização Poderosa”
20/11/2007
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67. A CHAMA DO AMOR
Nem todas as ameaças da “Besta” constituirão
impedimentos para que os Servos de Jesus
mantenham acesa, nesta Casa de Caridade, o Amor e a
Luz, a Chama do Amor que recebe, cuida e encaminha
os transgressores das Divinas Leis.
Jesus é nosso Mestre e Guia.
O Mestre que sustenta, ampara e conduz igualmente,
indistintamente aos socorristas e aos socorridos.
Avante, irmãos, às atividades, às lutas e ao socorro
dos sofredores que se multiplicam! Trabalhemos, em
nome de Jesus.
Jesus conosco, hoje e sempre.
Hercílio Maes
14/01/2008

68. DENSAS NUVENS DE ENERGIAS
NEGATIVAS ENVOLVEM O PLANETA
Vi um Manto de Luz envolvendo a Terra. Logo após,
captei a seguinte comunicação:
Irmãos amados! O Manto Sagrado de Amor e
Bondade recobre vosso planeta. Destila, em doses
comedidas, bênçãos de Paz, capazes de despertar os
adormecidos, alimentar a esperança naqueles que já
despertaram e nutrir de forças os que lutam pela Luz.
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Também, envia vibrações de alta frequência, cujo
objetivo é romper a dureza dos corações empedernidos
e diluir a densa nuvem que recobre o planeta.
Revestindo as esferas mais próximas à superfície,
a densa nuvem de energias deletérias envolve
igualmente a esfera planetária e intensifica uma
nefasta influência.
Vimos afirmando que recrudesceriam os
acontecimentos e assim vem sendo e assim será. Mais
e mais, vossa humanidade estará forçada a conviver
com criaturas devassas, rebeldes, cruéis e sanguinárias.
Espalham-se, ao redor da humanidade, espectros
horríveis, vindos das regiões astralinas inferiores, dos
umbrais tenebrosos e fossas abismais. Trazem consigo
força centrípeta, cujo centro é a vontade da “Besta” e
geram turbilhões energéticos, cuja rotação cria campo
de forças envolventes, capazes de arrastarem aqueles
que não se prepararam, não se fortaleceram e não
fizeram ainda sua escolha.
Entre uma e outra energia, saibamos escolher
aquela com a qual desejamos sintonizar. Urge ancorar
as próprias forças nos patamares evolutivos que
desejamos alcançar.
Paz a todos!
Rampa

Médium – Vi Rampa realizando atendimento, em
nossa Casa de Caridade. Seu trabalho, no campo
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mental de certas pessoas, destina-se a reavivar algumas
lembranças do passado, cuja revelação poderá contribuir
para acelerar seu processo de despertamento.
15/01/2008

69. CAMINHANDO NOS DOMÍNIOS DO DRAGÃO
Saímos de dentro de uma nave espacial. Usávamos
uma roupa prateada aderida ao corpo, inclusive na
cabeça, deixando de fora apenas o rosto. Segurávamos
duas lanças diferentes das que conhecemos e eram
muito grandes. Intensa energia vinda dos Mestres Jesus
e Ramatis envolveu-nos, iluminando tudo. Parecia dia,
naquele lugar escuro.
Quando cessou a doação de energia, saímos por uma
porta, que dava acesso a uma rampa, da própria nave,
que estava parada, flutuando no alto de um desfiladeiro.
Usamos as lanças como pernas de pau. Elas eram de um
material que lembrava alumínio, própria para andar em
lugares como aquele, escuro e tenebroso.
Pelas escarpas do desfiladeiro escorria um líquido
escuro e denso, logo a frente, havia uma cascata do
mesmo líquido. D.Margarida e o Instrutor que iam à
frente nos dizia para ativarmos o “escudo de proteção” a
fim de passarmos sobre a cascata perigosa.
Acho que as ordens eram dadas via telepática, pois não
poderíamos conversar nem mesmo baixinho, naquele
lugar.
Quando passamos pela cascata densa, foi dada nova
ordem mental para acionarmos a “visão interior”. O
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Instrutor também nos dizia que durante alguns dias
percorreríamos aquele escuro vale, domínios do Dragão.
E acrescentou: Tudo ali foi plasmado por sua mente,
pertence a ele e ele nos sente a presença.
Um Instrutor do GESH
01/02/2008

70. TRISTE É OBSERVAR AS
DEFORMAÇÕES DA ALMA HUMANA
Salve a Luz!
Irmãos, é triste observar as
deformações da alma humana, quando a mente se
reveste de atitude menos digna, no agir e no pensar.
Paulatinamente, como um escultor, a mente
geradora das emanações inferiores vai moldando
o espírito, transformando-o, desfigurando-o de sua
fisiologia humana.
As formas decorrentes desse processo são as mais
estranhas e inusitadas, de acordo com o tipo de
vibração emitida por aquela pessoa.
A literatura espírita esclarece, acerca destas
transformações e temos buscado, incessantemente,
conhecê-las. Nas atividades de socorro, nos submundos
abismais, temo-nos defrontado com organismos
espirituais nas mais exóticas situações de desfiguração
perispiritual, principalmente naqueles que, por sua
ação decadente contra as Leis Morais que regem a
vida no planeta, tornaram-se objetos de escravidão de
outras criaturas de inteligência mais avançada.
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No intuito de aprender e trabalhar com Jesus, nós
nos colocamos como candidatos voluntários para
as tarefas que realizais, no recolhimento dos irmãos
abandonados, descartados nas Esferas Abismais.
Agradecemos ao vosso Mestre Ramatis, por nos
possibilitar trabalho e experiência, no campo do
serviço com Jesus.
A paz vos envolva.
Jesus conosco segue, hoje e sempre.
André Luiz
16/02/2008

71. A BESTA-FERA ATINGIDA POR
UM RAIO DE AMOR E LUZ
Vi a “Montanha Sagrada” e reunidos, sobre ela, os
Mestres da Grande Fraternidade Branca Universal. A
energia estava muito forte e, em determinado momento,
o céu se abriu para outra dimensão, superior àquela que
eu via.
Um forte raio de Luz cruzou o céu, em direção à crosta
terrena, atravessando a “Montanha Sagrada” e entrando
no solo, até chegar às regiões abismais do Planeta,
atingindo em cheio o coração da “Besta”. A “Besta”, por sua
vez, soltou um fortíssimo urro, ficando paralisada por um
certo tempo que não sei precisar. Depois, ela ou ele voltou
a si, mas, estava fora de combate. Creio que assim ficará,
por um certo tempo, até se recuperar completamente.
19/05/2008
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72. ELA, A BESTA, TERÁ SUA OPORTUNIDADE
DE RESGATAR AS DÍVIDAS E PROGREDIR
Durante alguns segundos, a “Fera” ficará submetida
ao poderoso Raio das Forças Superiores, resultante do
alinhamento do planeta Júpiter, de onde brota puro
amor pela humanidade terrena, e da Lua que, como se
fora um espelho, refletirá a luz bendita do refazimento
das forças positivas.
A Energia Sublime, do Amor Jupteriano, refletirá no
espelho lunar, sendo direcionada para o “coração da
Besta” que ficará subjugada por fração de segundos.
Presente de compaixão do Pai que mesmo diante
das ações nefastas dos seres humanos ainda
propicia, ao ser doente, o remédio boníssimo do
“amor curador”.
Forte abalo sofrerá a “Fera” e por pouco tempo
permanecerá inerte, sem reação. Sentirá, na sua
rápida imobilidade, a verdadeira Força do Pai e
em seu subconsciente ficará registrado, onde fica a
fonte do “Foco da Luz Maior”.
Irmãos, não podeis avaliar a importância e beleza
desse gesto de Amor que permitirá ao “hediondo ser”
iniciar a queda vertiginosa de suas intenções de posse
e dominação do Planeta, marcando o início de sua
ascensão.
Dores e sofrimentos atrozes a aguardarão, porém,
como todas as criaturas, ela terá sua oportunidade de
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progredir, garantida pelo Criador e Governador dos
Mundos.
Salve a Luz!
Salve a Força do Divino Jesus!
Shama Hare
19/05/2008

73. ONDE HÁ LUZ, AS TREVAS RECOLHEMSE OU SÃO ELIMINADAS
Vejo uma extensa fenda abrir-se e, por ela, que é muito
funda, surge um Exército Negro, de “seres feras”. Todos
esses seres sobem rápido e vorazes pelas paredes.
Depois, captei a seguinte mensagem, do Conde
Rochester:
Constantemente fendas se abrem e facilitam a saída
de “grotescas criaturas”, desprovidas de amor e de
vida, criadas por mentes distorcidas e malignas
para dominar as criaturas humanas.
Esses seres, desprovidos de Luz, saem teleguiados
para pontos da Terra onde haja aglomeração da
energia deletéria, onde haja vícios de toda espécie e
onde haja aglomerações de criaturas com sentimentos
torpes para acicatarem ainda mais seus desvios morais,
intensificando conflitos e guerras.
Os “Portais Dimensionais”, como pequenos Sóis
que captam a energia do Alto, derramando-a sobre
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o Planeta, são capazes de neutralizar muitos desses
exércitos alijados de Luz, enviados pela “Besta” para
aumentarem o caos planetário.
Onde há Luz, as Trevas recolhem-se ou são
eliminadas!
Mais
um
“Portal
Dimensional”
abrireis,
proporcionando maior poder de força e ação da Luz,
na aceleração do processo do “juízo final”.
É chegada a hora dos Trevosos abandonarem
a Terra, voluntariamente ou não. E, como não há
vitória sem luta, a Luz segue lutando, destemida pelo
restabelecimento dos Planos de Deus na Terra.
Salve a Força da Luz que nos conduz!
Salve o Divino Mestre Jesus!
Conde Rochester
23/05/2008

74. UMA MORTE VIOLENTA
Irmãos amados, saudações amigas! Ao adentrar o
Mundo dos Espíritos de forma violenta, ignorando
as Leis que aqui prevalecem, enfrentei inúmeras
dificuldades, até adaptar-me às novas condições de
vida.
Muito me ajudaram: Irmãos dedicados, Trabalhadores
incansáveis da Seara do Cristo que não economizaram
esforços em me atender, no esclarecimento de dúvidas
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naturais, no fornecimento dos recursos que me
faltavam, na tristeza e na solidão, no amparo às dores
e saudades, decorrentes da separação entre os planos
físico e espiritual.
Os amigos que cultivamos na matéria e a família
da qual fazíamos parte não seguem conosco. Só nos
acompanham as lembranças e estas não preenchem o
enorme vazio, dos encontros e desencontros aos quais
nos habituamos no dia-a-dia, de convivência na Terra.
Ajudaram-me também, e muito, as lições transmitidas
por meus pais, valores morais, orientações espirituais
que, embora não levadas a sério, no rigor que seria
preciso, dormiam, como sementes, mergulhadas no
solo da minha alma.
O amor incondicional dos Irmãos que me cercaram
foi como água limpa a irrigar as sementes que
germinavam e cresciam, permitindo que dessem
frutos, os quais procurei, por meio das mensagens em
forma de livro, compartilhar com todos.
Numa linguagem jovial, atendendo ao imperativo
de elucidar e esclarecer as criaturas encarnadas, segui
orientações superiores, dedicando-me a ditar obras de
esclarecimento e convite à renovação, que falassem do
mundo espiritual e de nossa visão sobre a vida além
da matéria.
Hoje, mais do que no tempo em que iniciei este
trabalho, compreendo a enorme responsabilidade a
mim delegada, pela Misericórdia Infinita do Criador.
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Preparávamos, no Astral, os faróis que iluminariam
caminhos de Paz, aos jovens encarnados.
Oh Deus!... Insondáveis são os Seus Desígnios. Não
somos dignos, ainda, de tamanho Amor que nos
envolve as almas trôpegas e indecisas na jornada de
evolução.
Graças à Força dos Mentores e Guias conseguimos
concretizá-lo, levando mensagens de amor, bondade,
perdão, esforço pessoal, renúncia e trabalho aos jovens.
Fizemos nossa parte, porém, de que adiantam tantos
livros nas prateleiras, se aqueles que deles necessitam
não os lerem? Para que leiam já não é suficiente nosso
trabalho incessante, de apelos e sugestões ao pé do
ouvido. Já não são suficientes os convites e palestras
noturnas, a que são convidados nossos jovens
frequentadores das Casas de Caridade.
É necessário, mais que isso, é imprescindível que
os responsáveis pelo ideal dos jovens atendam ao
chamamento de assumirem suas responsabilidades,
orientando nas leituras e estudo do conhecimento da
vida espiritual.
Quando os “olhares da Besta” recaem sobre o repasto
abundante, da energia de jovens criaturas encarnadas,
é urgente que pais e mães redobrem seus olhares de
proteção e suas palavras de orientação à juventude,
embriagada pelos prazeres das ilusões materiais.
Sedes corajosos, pois embora vos pareça difícil, quase
impossível a tarefa, nada poderá impedir uma família
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de recuperar um jovem que deseja ser recuperado,
pois é da Vontade de Deus que todos, que necessitam
de ajuda e por ela suplicam, sejam atendidos.
Erguei, irmãos, vosso pensamento a Deus e unis
vossos propósitos aos propósitos do Exército do Cristo.
Livrai vossos filhos e filhas dos suplícios incontáveis, de
uma vida perdida na esteira das improbidades.
Erguei-vos e, como soldados, lutai por amor àqueles
que gerastes como filhos, abatendo os inimigos que
deles se aproximarem, credenciando-vos por amor
incondicional aos combates, junto às fileiras do Bem.
Não olvideis, o tempo é de lutas e aqueles que se
recusarem a lutar serão facilmente abatidos. Aqueles
que se recusarem a empunhar suas armas estarão
vulneráveis aos ataques de inimigos, altamente
armados e especializados no assédio infeliz às criaturas.
Não há exagero em nossas palavras, leiam
cuidadosamente as mensagens que vos temos
ofertado e encontrareis em seu conjunto a perfeita
intenção do Cristo em preparar-vos para o tempo
presente.
Estamos todos envolvidos com a “transição
planetária”. Quem não é pela Luz, está contra a Luz
e somente ao término do combate final estaremos
livres para recomeçar.
Unindo nossos esforços, aumentamos nossas
chances de vencermos a nós mesmos, superando o
que há séculos não nos permitiram superar.
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A vitória da Luz já é certa, mas, nossas vitórias
particulares ainda estão por serem escritas. Sigamos
fortes, lúcidos e tenazes na perseguição de nossos
objetivos de progresso.
À minha mãe e Cezinha, um forte abraço, do filho
que vos ama imensamente.
Luiz Sérgio

Médium - Olá irmão! Que bom estar entre nós!... Sua
mensagem está diferente. O irmão parece sério, diferente
do jeito brincalhão de sempre.
Luiz Sérgio - Apesar da fé em permanente edificação,
preocupam-nos os planos terríveis que arrastam os
jovens para caminhos desprezíveis. Hipnotizados,
perdem a vontade própria, comprometendo o
exercício do livre arbítrio e submetendo-se à vontade
de “seres ignóbeis”. Não há injustiça Divina. Mas, é
penoso observar, constantemente, a perda do brilho
da juventude e ver crescer a sombra dominando seus
olhos, sem nada podermos fazer para resgatá-los do
horror.
Sigamos com amor ao próximo, fé em Deus e mãos
ao trabalho.
Luiz Sérgio
07/06/2008
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75. É CHEGADA A HORA DA
SEPARAÇÃO DO JOIO DO TRIGO
Hercólubus, o Planeta Intruso ou Higienizador,
aproxima-se e sua intensa força primitiva faz eclodir, na
intimidade das criaturas, sentimentos torpes que mal
conseguem dissimular.
Os atos tresloucados e de total desequilíbrio contra
o próximo e as coletividades que antes permaneciam
às escondidas, longe da luz do dia, hoje se tornaram
fatos cotidianos, repetidos, várias vezes, deixando
estupefata esta humanidade displicente das Leis
Morais do Criador. São tolos renitentes nos mesmos
erros, da alma desvencilhada do Amor e com a índole
pervertida em aberrações, agindo instintivamente.
Os padrões morais inferiorizados expõem o planeta
a forte influência dos Abismos. A “Besta”, supondo
fortalecer-se e prestes a dominar a Terra, libertando-se
do jugo das Forças do Bem, vem subindo de sua morada,
das profundezas do Abismo, e emite suas perversas
vibrações, animalizando, ainda mais, a conduta dos
seres humanos. Poucas mentes equilibradas percebem
o caos e compreendem a importância do momento
que vivem para seus espíritos culpados.
A dor bate a porta da humanidade, encontrando-a
mergulhada na superficialidade da fé, que apóia-se
na instabilidade dos bens materiais, no Céu fictício e
no Inferno eterno. Loucura, desequilíbrios múltiplos,
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desvirtuamento das almas sem coragem de tomarem
de sua cruz e seguirem os passos do Mestre Jesus para
a ascensão angélica.
Perdem-se no torvelinho das Trevas e agem no
automatismo dos sentimentos da moda. Sentem-se
abandonados pela Divindade, quando seus desejos
materiais não são atendidos e lançam-se, ainda mais,
nos vícios aniquilantes da alma.
O “momento apocalíptico” é grave e determinante
para a seleção das almas que concluem mais um “ciclo
planetário”, em planeta de expiação e prova.
Salvaguardar-se, evitando confrontar com as
mazelas do mundo para não se contaminar, não é
atitude que evangeliza nenhuma criatura. A colheita
amarga é necessária para todos e, inexoravelmente,
todos a terão.
Lutai, galhardamente, para evangelizar-se, buscando
continuamente o domínio das más tendências do
próprio “eu”, mesmo enfrentando um mundo onde
tudo é permitido para a satisfação do “eu inferior”. As
mazelas alheias não podem contaminar a ninguém
que possua, no foro íntimo, o afã de construir um
novo caminho, palmilhado de lutas, mas cheio de fé e
confiança dos Desígnios de Deus.
Eis que é chegada a hora da separação do joio do
trigo; dos bodes das ovelhas; dos lobos dos cordeiros.
A máscara de carne não será parâmetro para aferição
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do grau evolutivo de nenhuma criatura. Os padrões
indicadores da evolução encontram-se escondidos no
íntimo dos seres e as Leis de Deus saberão detectar,
claramente, os exilados e os regenerados.
Não vos julgueis incapazes de enfrentar as lutas
pela própria libertação. Todo filho de Deus, que
assim o desejar, poderá compartilhar das lutas de
saneamento, do plano astral inferior, da Terra.
Para isso, deveis submeter-vos a prática das Leis
Morais Superiores, instituídas nas Lições do Mestre
Jesus. Não apenas na posição contemplativa de
decorar as Sublimes Palavras, mas, compreendendo
as Lições e procurando praticá-las: primeiramente em
si mesmos, na busca incessante da transformação do
instinto animal que ainda domina vossas almas e, por
último, na prática sadia de amar ao próximo como a si
mesmos.
Desta forma, podereis, todos vós, humanidade,
compor o Grandioso Exército do Cristo para limpeza
do vosso Orbe e socorro aos sofredores.
Jesus é nosso Mestre e Guia, hoje e sempre. Jesus é
a Força Maior que nos conduz, Trabalhador incansável
da Obra de Deus.
Salve Jesus!
Salve a Força da Luz!
Samuel
18/07/2008
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76. OUTROS GENERAIS DA
MORTE, ENFRENTAREIS
Irmãs, a paz seja convosco.
Cada inimigo que abatestes representou um “Clã de
Forças Inferiores” que deixou de existir.
“Generais da Morte” que construíram impérios
nos submundos astrais, onde comandavam toda
sorte de crimes contra a humanidade.
A vossa vitória representa a libertação de vossas
almas de grande débito para com o Planeta e sua
humanidade.
Vossos desafetos e seus comparsas foram reunidos
nas naves-prisões que estavam, estrategicamente
estacionadas, no campo de batalha e os conduzirão a
planetas compatíveis com sua ferocidade.
Outros “Generais da Morte” enfrentareis, mas, são
inimigos da Luz, do progresso, do amor, filhos do ódio,
da revolta, da insanidade e do terror, alimento crucial,
proveniente dos humanos, porém, indispensável da
fera, a Besta.
A Luz Maior de Jesus vos guia e ampara, hoje e
sempre.
João Batista
19/07/2008
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77. OS ASSECLAS DA BESTA
NÃO NOS DÃO TRÉGUA
Fracos! Pobres infelizes!
Não conhecem a força verdadeira.
Criaturas desprezíveis! Desprezíveis criaturas!...
A mesma porta que leva Luz às Sombras, traz Sombra
à Luz; e as Cidades Infernais podem vir a ser cidades,
como as que vocês habitam na superfície. Depende da
vontade daquele que nos comanda.
Criaturas desprezíveis!...
Crêem ter força e poder contra as Trevas? É porque
desconhecem a verdade! Vivem inebriadas e iludidas
pela Luz do Cordeiro.
Fracas! Desprezíveis criaturas!...
Pensam que ganhar batalhas as fazem vencedoras?
Bem próximas estão, não por nossa vontade, pois em
nada nos agrada vossa presença. Mas, a porta (refere-se
a um Portal Dimensional) que abriram e que as levou
até nós, nos traz até vós e, por ordens “dela”, vamos ao
ataque.
Margarida – Dela quem, meu irmão?
Trevoso – A maior de todas. A que nos comanda,
nossa rainha, a “Fera” (nós sabíamos; queríamos apenas
a confirmação).
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M – É mulher; é do sexo feminino esse ser?
T – Nenhuma informação terá de mim. Pensa que
sou iniciante na tarefa que exerço?
M – Essa informação não aumenta nem diminui, nem
significa nada para nós; é simples curiosidade: ela ou ele.
T – Acha que ela enviaria um simples servidor para
uma comunicação como essa? São tão fracos que, até
para me receber, precisam de um simples mensageiro
de ajuda, precisam que me desdobrem as forças
mentais, pois não podem conosco. Eu dominaria
facilmente todas, se aqui me fosse permitido entrar
sozinho.
M – Irmão ou irmã, suas forças não são tão grandes
assim. Só entrou, nesta Casa, e só enviou seu pensamento
porque teve permissão para tal. Logo, a força maior
dominou a menor, que é a sua. Não deu para entender?
T – Entendo muito mais do que você pensa!...
M – Então, está vendo que só adentrou o GESJ porque
nossos Mentores deixaram, consentiram. Do mesmo
modo que, daqui a pouco, o irmão vai ter que se retirar,
queira ou não queira. Estas mesmas Forças vão lhe retirar
daqui.
T – Já dei o recado que manda lhes dizer “aquela”
a quem procuram perturbar os planos de conquista e
domínio sobre o Orbe Planetário: “a mesma porta que
leva Luz às Sombras, permite o acesso das Sombras no
Reino da Luz”.
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M – Irmão ou irmã, nada disso nos intimida porque nós
já estamos cansadas de ouvir ameaças. E, mesmo assim,
estamos vivendo, batalhando e vencendo. Que a Paz do
Senhor Jesus o envolva, hoje e sempre!
Mesmo que você não aceite, no momento, faremos
uma prece para você e um dia, quando cansado e
desiludido resolver abandonar essa vida, lembre-se dela
e de nós. Façamos uma prece, em seu benefício.
Todos – “Pai nosso que estais no Céu”...
GESJ, Vitória-ES
25/07/2008

78. A MAIOR PARTE DA HUMANIDADE
ESTÁ CONDENADA AO EXÍLIO
Vejo Conde Rochester sentado a nossa frente, com
as pernas cruzadas e flutuando. Ele olha para o mar
pensativo e deixa-me captar, de sua mente, imagens
de catástrofes na China: terremoto, água invadindo as
cidades e várias pessoas correndo desesperadas.
Depois, ouço as seguintes palavras:
A humanidade apresenta-se enredada nas tramas
vividas por seus espíritos, em vidas passadas e na vida
presente. Prendem-se, excessivamente, a ilusão da
matéria e recusam-se a aproveitar as oportunidades
de perdoar seus ofensores, mantendo-se presas em
planetas de expiação e provas.
182

Nenhuma criatura está desprovida do Amor
e amparo de Deus. No entanto, a Divindade
representa apenas, para suas mentes limitadas,
auxílio para suas dores e sofrimentos, sem o
comprometimento de seus espíritos para com as
Leis Superiores.
Buscam o auxílio do Alto, mas recusam-se a
entregarem-se a prática do Evangelho Salvador.
Atordoados e despreparados para libertarem-se do
jugo da matéria, são facilmente manipulados pelos
seguidores e sequazes da “Besta”.
Enredados nas tramas, uns dos outros, onde se
encontram encarnados, não conseguem superar o
instinto primário animal e agir em favor de sua própria
libertação, das amarras que os mantém em constante
conflito consigo e com o próximo.
Jesus, para a grande maioria, é o “mito inatingível” e
Suas Lições inadequadas para a época atual.
A inversão dos valores morais, aderido pela maioria
das criaturas, anula em si mesmas, o desejo de aderirem
ao Código de Evolução para ascenderem a um mundo
melhor. Portanto, a maior parte da humanidade está
condenada ao exílio.
Jesus, com Seu Incansável Amor, nos conduz.
Conde Rochester
02/08/2008
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79. A ESCOLHA É VOSSA. A HORA É ESSA.
Em nome de Jesus, nós vos saudamos!
Aumenta a violência na Terra. Conflitos individuais e
coletivos aceleram a concentração de fluidos deletérios
na psicosfera planetária, escurecendo ainda mais o
astral do planeta.
O aumento do número de mortes lança, no astral
pegajoso e denso desse Orbe, espíritos enlouquecidos
despreparados e de vontade fraca, características
excelentes para “aqueles” que necessitam de escravos
ou presas fáceis para alimentação das Forças Trevosas.
Inconscientes de suas responsabilidades, os seres
humanos delegam, para as Religiões, o trabalho duro de
sua renovação. E estes condutores de almas, por sua vez,
trilham pela senda do poder e do dinheiro, vendendo
ou negociando indulgências que em nada elevam os
espíritos carentes. Romper a insanidade do momento
requer firme determinação, perseverança e fé.
Jesus, todo Bondade, irradia de Seu Coração Puro,
as Dádivas de Luz que facultam a todos os seres
as condições de reverter o domínio negativo em
liberdade cristã. Porém, o desejo de fazê-lo é legado
humano e somente cada consciência pode eleger seu
Mestre e segui-lo.
Nós, que vamos a frente, só podemos esclarecer que
o caminho do Mestre Adorado é repleto de espinhos,
por vós mesmos semeados. Vossa libertação depende
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de enfrentá-los, semeando, em seu lugar, as flores da
Paz e da Alegria.
O caminho da “Besta” é fugaz, ilusório e intenso em
sensações materiais, cujo bem-estar é passageiro.
Porém, desprovido de conteúdo, desfaz-se qual a
bruma ao vento, deixando seus caminheiros perdidos
e prisioneiros do desejo.
A escolha é vossa. A hora é essa.
Paz, a todos!
Ardok,
um Extraterrestre da Confederação Intergaláctica
16/08/2008

80. NÓS DO ALTO VOS AMPARAMOS
Irmãos amados! Quando os Engenheiros Siderais
programaram a vida, no período da “Transição
Planetária” da Terra, previram a ocorrência de situações
catastróficas que submeteriam os seres humanos às
perniciosas influências das “forças contrárias” ao Cristo.
Assim foi planejado, assim foi realizado, pois o Reino
de Deus deve ser escolha pessoal de cada um, não
podendo ser imposto pelos Servidores da Luz.
Para equilibrar os embates, em curso nessa época,
das Forças Trevosas contra as Forças da Luz, a
Espiritualidade Superior garantiu, no planejamento
da presente encarnação, a manifestação do Espírito de
Verdade, que é o conjunto de Seres devotados ao Bem,
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cuja tarefa é a de alertar, orientar, ensinar e lembrar
os Preceitos Evangélicos, não deixando morrerem
sufocadas pelas Forças do Mal as sementes do Bem,
semeadas pelo Excelso Jesus.
Grande esforço, desde então, vem realizando
os Servidores da Luz nas tarefas incansáveis, nas
orientações e amparo aos que manifestam a vontade
firme de progredir.
“Os braços da Besta” procuram envolver os habitantes
da Terra no abraço fatal. Entretanto, braços amorosos,
comandados pelo Mestre Jesus, estendem-se a todos
que desejarem libertar-se do abraço funesto. Contudo,
para fazê-lo é imprescindível renunciar as paixões
e apegos da matéria e desenvolver o conjunto das
atitudes coerentes com os ensinamentos do Mestre
Adorado.
Irmãos, transformai vosso agir! Uni-vos em torno
do Cristo. Fortalecei-vos na reciprocidade do Amor
fraterno e incondicional.
Nós, do Alto, vos amparamos.
Ardok, um Extraterrestre da Confederação Intergaláctica
18/08/2008

81. JESUS A TODOS GUIA COM AMOR
Não sois anjos, como gostaríeis de ser, mas, estais
percorrendo o difícil caminho do progresso, aquele
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que confere novas disposições vibracionais superiores
a quem o percorrer.
Trabalhai, trabalhai, trabalhai.
Confiai, através da fé, e renunciai aos excessivos
apelos da matéria, em detrimento da vossa ascese. O
planeta e sua humanidade encontram-se em “prova
final”.
Os corações, que não desenvolveram um mínimo
de fé no Altíssimo, deixarão de acreditar em Sua
Força e Presença, conduzindo os destinos das
criaturas. Esses infelizes estarão a mercê do mar
revolto da violência e do mal, poderão enlouquecer ou
caírem, seduzidos pelas Forças Involutivas.
Aqueles que desejam manter-se acima das faixas
do desequilíbrio deverão exercitar a prática do Amor
e o fortalecimento da Fé para conduzirem-se ante
a loucura e desequilíbrios instituídos, ligando suas
mentes ao Criador através da pratica das Lições de
Jesus.
Aqueles que usam as palavras do Mestre, como
imã para atrair os incautos em suas armadilhas
materialistas, já demonstraram nas suas ações o total
domínio da “Besta”.
Dominados, blasfemam e já se encontram
mergulhados no mar revolto que os lançará ao
degredo. Os poucos que possuem Fé, acima do medo e
da dúvida, terão que lutar bravamente para chegarem
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vitoriosos a um Novo Planeta, em um Novo Ciclo
Superior.
Jesus a todos guia com Amor.
Shama Hare
14/09/2008

82. REVERÊNCIA E OBEDIÊNCIA ÀS
LEIS, NÓS VOS ENSINAMOS
Amados irmãos, Paz e Fraternidade entre nós!
Aceleram-se, na crosta terrestre, os processos
desagregadores das forças equilibrantes do Planeta
Sham. Desgovernadas, as mentes humanas sequer
percebem os perigos que as rondam.
Elevados Seres Espirituais detém os olhos sobre
vossa humanidade. Num esforço conjunto, procuram
tocar os corações endurecidos, despertar as mentes
entorpecidas, chamar as almas adormecidas para
que retomem, nas próprias mãos, os destinos de suas
existências.
Sabemos que pouquíssimos são os que dignificam
o nome do Cristo; menor ainda, o número daqueles
que, abraçando o ideal Crístico, lutam pela defesa
de suas convicções.
A humanidade terrena é tragada pelo turbilhão de
Forças Negativas, como verdadeiros redemoinhos,
criados pela força retrógrada da “Besta”.
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Imantados pelas paixões, os seres humanos vêmse arrastar, indelevelmente, mas, quando o terror os
domina, buscam agarrar algo que os detenha de seguir
em direção à “famigerada boca do monstro”. Porém, é
tarde, pois só aqueles que previamente desenvolveram
seu potencial espiritual, serão capazes de resistir-lhe
ao assédio avassalador.
Por isso, estamos convosco. Por essa razão, mesmo
contra as “fagulhas mentais”, que refutam nossa
presença, insistimos em vos endereçar nossas palavras
de conforto espiritual e estímulo ao Progresso.
Encontrando mentes abertas e receptivas, lançamos
nossas mensagens para que creiam e se preparem.
Desenvolvam vossas forças espirituais, pois
nem o dinheiro, nem a fama, nem o poder, nem o
sucesso vos serão armas no confronto desigual de
forças dos seres humanos contra a “Besta” e seus
discípulos.
Paz, vos deixamos. Amor, vos dedicamos. Alegria,
compartilhamos.
Reverência e obediência às Leis, vos ensinamos.
Mahyr e Ysh-Wam, Amigos das Estrelas
30/09/2008
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83. RECORTES DO FUTURO
Vejo imagens soltas, que parecem vir do futuro: bruxo
horroroso; carro passando na minha frente, em alta
velocidade. O meu pressentimento é de perigo eminente.
Adaga prateada, brilhando no ar.
Após, vejo um belo lugar, onde tudo parece calmo e
aprazível, mas tem algo estranho no ar, que me faz sentir
a presença da “Besta”.
Depois, vejo Irmãs, da Equipe Médica de nossa Casa,
fazendo tratamento em nós (GESH). Vejo uma nuvem,
são insetos e nos atacam. Um bruxo utiliza a adaga para
realizar trabalho de Magia. Ele nos vê e sabe que estamos
nos aproximando. Prepara uma armadilha para nos
pegar. Duas mãos nos protegem de uma das armadilhas.
Vejo os Intras, em conjunto com a Equipe da Casa, fazendo
uma limpeza minuciosa no Centro, principalmente nos
reservatórios de água.
Após, recebi a comunicação:
Recortes do futuro vão aproximando de vós a dura
realidade que enfrentareis. Por detrás da bela e pacata
paisagem, reina a mais pura balbúrdia e vossas mentes
devem preparar-se para enfrentá-la.
Lutareis em dois combates ferozes e, nos dois,
devereis vencer. Vossa segurança é garantida, mas
vossa união, paciência e coragem devem constituir
o adesivo a fazer de vossas mentes, apenas uma e de
vossos espíritos também.
A “Besta” vos espreita os passos. De bem perto, vos
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mostrará sua presença, aproximando-se de seu reduto,
inconformada com vossa ousadia e ausência de medo.
As armadilhas são muitas e investem contra vós.
Fé e determinação devem guiar-vos, pois, ao
adentrarem no reduto da “Besta”, sereis envoltos em
forte carga de densidade.
Shama Hare
07/11/2008

84. SERVIR A LUZ É AMAR A DEUS
Filhas amadas de Nosso Pai, que é Deus!
Vedes como tombam nossos irmãos? Enfraquecidos,
não suportam a carga de vibrações endereçadas por
“aquele” que, rebelde, coloca-se contrário às Leis.
Sede fortes. Mas, na medida que tombam nossos
irmãos, o Exército da Luz necessita tornar-se mais forte
para enfrentar os desafios.
Tombam, vencidos pelo ódio, ganância e medo;
vencidos pela vaidade, orgulho, egoísmo e luxúria;
vencidos pelas fraquezas que carregam dentro de
si e que são o elo de conexão com “aquele”[16] que
empreende todos os esforços para derrotar as Forças
do Bem.

[16] Nota: Jesus refere-se a “Besta do Apocalipse”, também chamado por muitos de “Dragão”. Num sonho muito nítido, que tive alguns
anos atrás, esse ser apresentava-se como um imenso dragão.
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Sois poucos, quando confrontados na superfície
deste planeta, com o grande número de irmãos
despreparados espiritualmente e que caem seduzidos
pelas ilusões que lhes apresenta a “Besta”.
Portanto, necessitais desenvolver a força que vos
oferto na forma do Meu Amor e que, alcançando
vosso íntimo, converta-se na força que vos falta para
enfrentardes a si mesmos.
Ao partirdes para as lutas, necessárias nessa hora,
empunheis vossas espadas em nome do Pai, Aquele
que do Mais Alto nos conduz.
Os Prepostos, trabalhadores incansáveis, já vos
disseram que a vitória da Luz é certa, mas que a cada
dia deveis conquistar as vitórias do Bem sobre o Mal
dentro de vós.
Cada guerreiro, que pega sua espada e parte para o
combate, já é uma vitória e quando se sustenta na luta
com coragem, determinação e fé contra os inimigos da
Luz, confirma a posição espiritual que deseja alcançar
convertendo, da negatividade, as fibras mais íntimas
em força positiva.
Que vossas almas infantis, transitando na Terra nessa
hora de transição, possam avançar lutando, em nome
de Deus.
E se houver queda, algum deslize ou pequeno
erro, lembrai-vos que o Amor verdadeiro é capaz de
perdoar, sempre, a imensidão de erros. Portanto, não
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estacioneis nas lamúrias inconsequentes.
Só o trabalho redime. Só a coragem impulsiona o
Progresso.
É preciso ter força ativa para ser convocado às fileiras
do Exército da Luz. E aqueles que hoje nelas não se
encontram, a elas se opõem.
Servir a Luz é amar a Deus.
Paz e Bondade, em vossos corações!
Que a Paz, do Altíssimo, nos envolva.
Jesus Sananda
08/11/2008

85. NÃO HÁ DETERMINISMO DIVINO
QUE IMPONHA DOR E SOFRIMENTO. HÁ
CAUSA E EFEITO; AÇÃO E REAÇÃO
Intensa energia nos envolve e a presença do Mestre
Jesus é Tudo. Fico, suavemente, imersa em Sua Luz e,
ao final da mensagem, sinto dificuldade em voltar para
nossa realidade.
Eis Suas Palavras:
Filhas! O ambiente, a que sois chamadas ao trabalho,
é repleto e impregnado de seres e energias densas,
desestabilizadoras do equilíbrio psicossomático.
Porém, nada há entre o Céu e a Terra que não possa
receber Minha Energia e manter-se incólume.
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Vossos corpos estão impregnados do Meu Amor
e este Amor transportais em proteção aos vossos
corpos e, também, com reservas para distribuirdes aos
espíritos falidos, atrasados e imantados nas Trevas.
Enquanto caminhais, em direção ao Abismo mais
profundo, cumpre-se, no “tempo acelerado”, os
Desígnios do Meu Pai, que está nos Céus. Mesmo que
todos os filhos e irmãos, que trilham no sacrifício, no
ambiente denso e letal, não consigam alcançar o final
da tarefa, tudo se cumprirá, de acordo com a Vontade
do Pai.
A “Fera”, como a chamais, representa a alma
doente e exangue que não consegue curar-se,
devido a insistente rebeldia. Representa o atraso
evolutivo das Centelhas criadas para o Progresso.
Como ela, outras “feras” existem na criação
humana, em outros Sistemas Constelatórios. Não
ferem a Deus com sua impertinência que representa
golpe de morte em seu próprio desenvolvimento e
progresso espiritual.
As Divinas Leis são dinâmicas e ascendentes
e nenhuma criatura tem o poder de alterá-las.
Somente aqueles que se encontram iludidos e cegos
julgam-se acima das Leis Criadoras que, na realidade,
não compreendem, pois basta compreendê-las para
sentir-se impulsionado a praticá-las.
N’Aquele que Tudo Pode, depositamos nosso Amor e
Ele nos reveste com Seu Poder e Luz para cumprirmos
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Suas Determinações.
Soada a hora derradeira, nada permanecerá
inalterado sobre a Terra, em todos seus planos e
sub-planos dimensionais. A Centelha, criada para
progredir, será magneticamente atraída para onde
suas vibrações arrastá-la.
Nada temais, pois fazeis parte do “Grande Plano
Terra”, de redenção desta humanidade. Mas, se hoje
defrontais os perigos, dos planos físicos e invisíveis,
é devido ao vosso atraso na jornada evolutiva, pelas
escolhas equivocadas que fizestes no passado.
Estivemos juntos e Me reconhecestes como
Caminho, Verdade e Vida. Mas, vossa vontade demorou
a solidificar-se; vossa fé foi construída a passos lentos.
Porém, agora, com a fé, do tamanho do grão de
mostarda, já sois capazes de Me reconhecer e seguir,
praticando Minhas Lições, defendendo e disseminando
o sentido profundo de Minhas Palavras.
O “Grande Plano”, em andamento, não será
interrompido ou alterado. A pobre mente,
equivocada e de fraca vontade, despertará antes
do fim e todos saberão de sua incapacidade de
enxergar, sem ver e ouvir, sem compreender.
Estou por vós! Tudo que vivenciardes, convosco
estarei,
sustentando-vos,
conduzindo-vos
e
amparando-vos.
Eu Sou o Amor!
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Vinde ter Comigo, por todo o sempre!
Outrora, não compreendestes o Meu Olhar, mas,
sentistes Meu Espírito. Hoje, sois capazes de Me
enxergar, sentir, compreender e progredir.
Dirigindo-se ao planeta Terra:
Planeta irmão! Planeta amigo!
Vossa hora derradeira de sofrimento se aproxima.
Sereis elevado para a categoria dos Mundos
Regenerados e convosco Estarei. Eu, que convosco
estive e convosco Estou, desde o princípio de vossa
formação!
Não guardeis mágoas ou ressentimentos dos filhos
ingratos que, em vosso bojo, olvidaram o amor e
sacrificaram o irmão de jornada.
Lançai-vos ao progresso, perdoando e amando
como o Pai nos ensina e sigamos na Esteira de Luz
da Evolução que é ilimitada e eterna.
Planeta Terra! Berço desta humanidade de rebeldes!
Abri vossas comportas de amor e aguardai a
transformação redentora.
Novamente, falando à humanidade:
Os filhos do Meu Pai, renitentes no erro, malgrado
seu desejo, não permanecerão neste planeta.
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Seus intentos de domínio sucumbirão e, pela total
ausência de Amor em seus corações, habitarão um
planeta deserto e sem vida, árido e pedregoso, como
suas almas.
É da Lei: a reciprocidade vibratória do ser, com
seu habitat e com vossa aridez vibratória, será
atraída para planeta semelhante, árido e sem vida.
Sois Minhas Ovelhas e o Bom Pastor não permite
que os lobos devorem suas ovelhas.
É tempo dos lobos partirem deste redil para regiões
onde haja somente lobos e as ovelhas, separadas,
segundo seu tônus vibratório. Mas, todos, lobos e
ovelhas, permanecerão ligados pelo fio do Meu Amor
que a todos enlaça.
Não há Determinismo Divino que imponha dor e
sofrimento. Há Causa e Efeito; Ação e Reação.
É tempo do joio e do trigo crescerem em campos
distintos, facultando, aos mesmos, as oportunidades
de progresso, dentro das escolhas que fizerem.
Somente o Amor sobreviverá, acima do caos e das
tormentas.
Guio vossos passos. Alivio vosso fardo. Curo vossas
chagas.
Segui-Me, pois convosco Estou, hoje e sempre.
Jesus

Médium – No mesmo dia, na última concentração, o
Amoroso Jesus continuou:
197

Filhas amadas, (éramos sete mulheres) não há
guerra que não traga consequências negativas para o
psiquismo das criaturas.
As sequelas psíquicas e físicas são inevitáveis.
Os mais fracos não suportam seus horrores, os
ignóbeis se locupletam com as tormentas e os
guerreiros, apesar do sofrimento e da dor das feridas, no
corpo físico e na alma, seguem lutando e defendendo
as verdadeiras fronteiras do Bem.
Sentis os efeitos das refregas, nos campos de batalha,
que são consequências naturais dos embates.
Sois Guerreiras e lutais nas fileiras do Exército da Luz
que Eu represento e as feridas dos vossos corpos, pela
defesa do Bem, limpam vossas túnicas.
Permanecei nos campos de lutas até que vossas
vestes, limpas e brilhantes, sejam atraídas até Minha
Presença.
Convosco Estou, hoje e sempre.
Jesus
14/11/2008
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86. SABEMOS QUE O “GRANDE EVENTO”
ESTÁ MUITO PERTO PARA ACONTECER
Irmãos! Que a Paz do Senhor nos aqueça as almas!
Tenebrosos caminhos nos aguardam nos abismos.
Habitantes das sombras soerguem-se comandados
pela mente desequilibrada da “Besta do Apocalipse”.
Adentrais em zonas tortuosas e vossos passos
flutuam por entre as névoas cinzentas que recobrem
todo o ambiente.
O grau de proximidade, a que vos encontrais da
“Besta”, é tal que grandes riscos espreitam vossa
vida física. Portanto, é necessário que cuideis,
atenciosamente, de vossos pensamentos, palavras e
atos.
Mais delicada se torna vossa situação, na medida
em que vos aproximais da “Besta”. Mais sutil, também,
vosso espírito deve tornar-se, evitando a influência
negativa das densas vibrações que emanam daquelas
regiões em vossa direção.
Vossos corpos, revestidos de filtros poderosos, são
protegidos. Entretanto, vossa condição, ainda de
encarnados, vos submete a grande fragilidade, diante
das “poderosas forças negativas” que emanam daquela
“Criatura”.
Coragem e determinação permaneçam em vosso
íntimo. Fé em Deus, pois é Sua Força que nos guia na
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descida ao coração dos abismos.
Dobrai vossa vigilância, na medida igual em que
dobra o assédio malévolo dos súditos da “Fera”, na
superfície da Terra, pois quanto mais perturbados os
seres humanos, mais desnorteados e mais instáveis as
emoções humanas. Quanto mais abalada a sua fé, mais
facilmente adentram os “seres negativos”, súditos da
“Besta”, em vossas vidas.
Para aqueles que não crêem, nossas palavras nada
representam. Mas, para vós, cuja fé edifica-se, mais
e mais a cada tarefa, é aviso amigo e alerta amoroso,
designado pelas Hostes da Luz.
Esta semana, recebereis a indesejável visita do
“abutre” que ronda, sobrevoando os recônditos do
Abismo, em busca dos “restos” daqueles indivíduos
que são arrastados pela “Fera”. Com ele, lutareis.
É o primeiro sinal que recebereis, da forte aproximação
do “hediondo ser”. Coragem, fé e determinação na
vitória e desta conquistareis a liberdade, para enfrentar
o ataque contra vós.
Se quiserdes fazer alguma pergunta, aqui me
encontro para servi-los.
Margarida – Primeiro, gostaria de saber quem está
falando conosco.
Atafon – É Atafon quem vos fala.
M – Ah!... Aquele do livro de Ranieri, “O Abismo”?
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A – O próprio.
M – Seja bem vindo à nossa Casa. Ranieri já esteve
conosco muitas vezes.
A – Acompanho-vos por graça e misericórdia do
Criador que me concedeu a tarefa de seguir convosco
na árdua jornada, em direção ao coração do Abismo.
M – Obrigada, Irmão! Essa notícia nos alegra, bastante.
O Irmão é trabalhador experiente, com bastante
conhecimento das regiões abismais. Para nós, constitui
uma benção Divina.
A – É de Deus o bom acompanhamento que todos
recebemos, pois só Ele, em Sua Presença constante,
pode nos livrar da influência e do assédio daquela
“Criatura”.
M – O Irmão já trabalha naquela região há muitos
anos?
A – Há muito, adentramos em zona proibida,
dificilmente acessada pelos trabalhadores que ali
permanecem, em missão sacrificial. Apenas poucos,
com instruções superiores, avançaram ao longo do
tempo, naquelas regiões.
De minha parte, é a segunda vez que caminho pelo
local, em que hoje nos encontramos, tendo sido este
o mais distante que percorri até o presente momento.
Conheço a zona em que caminhamos agora e garantovos que é traiçoeira, cheia de armadilhas e que
detonam com facilidade. Por essa razão, volitamos.
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Nuvens de fumaça confundem os visitantes,
submetendo-os às armadilhas plantadas pela “Besta”.
Explosivos que, uma vez detonados, trazem grande
prejuízo ao psiquismo humano, podendo causar,
até mesmo, a desintegração de alguns corpos. Risco
este que não corremos, dado o aparato de proteção,
recebido para esta tarefa que ora realizamos.
M – Obrigada, meu Irmão! Outros Grupos, oriundos
de várias partes da Terra, também estão caminhando ao
encontro da “Besta”?
A – De muitas direções, de várias partes do Globo,
partem caravanas pequenas, igualmente preparadas,
e com aparato de proteção. Caminham como nós, em
direção ao coração dos abismos, com a mesma tarefa
de enfrentarem, no momento determinado pelo Pai, a
“Besta Fera”, para que cesse o Mal sobre a Terra e reine
a Paz do Mestre Jesus. E assim será!
M – O momento, somente Deus sabe, embora algumas
pessoas citem datas que, por sinal, até hoje não foram
confirmadas. Que o Pai, em Sua Infinita Compaixão e
Misericórdia, ampare-nos nessas lutas para chegarmos,
ao fim de nossa tarefa, vendo nossa querida Mãe Terra
livre, para sempre, dos males que a sufocam.
A – Só o Pai Excelso, em Sua Magnitude, sabe a hora.
Mas, ao sintonizarmos o Seu Amor, nosso coração
consegue captar a proximidade do “grande evento”.
Sabemos que está muito perto. Todavia, não podemos
precisar o quanto, pois nossa mente ainda é incapaz
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de acessar a Mente Criadora. Nós O servimos com
todo nosso Amor e a Ele dedicamos nossa tarefa,
subjugando-nos à Sua Vontade Soberana. D’Ele, parte
a Luz, a Força que vai em nossas almas.
Que glorifiquemos, a cada instante, Aquele que é a
Fonte Viva do Amor, em todos os Universos. E a Seu
Filho, Jesus Adorado, elevemos as mentes em gratidão,
por conhecermos Sua Palavra.
Salve a Luz! Salve o Divino Jesus!
Atafon
14/11/2008

87. INTELECTO DESENVOLVIDO NÃO É
SINÔNIMO DE ELEVAÇÃO ESPIRITUAL
Povo da Terra, libertai-vos! Libertai-vos dos apegos à
matéria ilusória, perecível e limitada.
Alcançastes grandes avanços, na evolução de
vossos corpos físicos. Contudo, não os preservais,
como sublime receptáculo de vosso espírito.
Maltratais o corpo, alimentando-se da carne do
vosso irmão inferior, com os pensamentos de baixa
vibração e, através dos sentimentos vis que atraem o
morbo psíquico do ambiente, provocais doenças que
danificam o casulo sublime de vosso espírito.
Não respeitais a Casa Planetária que vos abriga hoje e
o recebeu, amigavelmente, nas lutas evolucionistas das
várias encarnações sucessivas de vosso ser. Desprezais
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as Divinas Leis que mantém o equilíbrio da “Criação”.
Por fim, não mereceis a Dádiva Divina que,
misericordiosamente, vos oferta um corpo físico e uma
Casa Planetária para progredirdes. Olvidais o Amor
que eleva, transformando-o em paixão que escraviza.
Somente quando aprenderdes o sentindo do amar
e do Amor verdadeiro, fareis jus a tanta Bondade e
Misericórdia que o Pai vos oferta.
Eis que é chegado o fim das oportunidades, neste
planeta! Aqueles que permaneceram ausentes, na
prática das mínimas Lições Superiores de amor
ao próximo, serão retirados do convívio na Terra e
a Infinita Misericórdia e Amor do Pai os enviará a
outros planetas, condizentes com sua falta de Amor
e interesse da prática das Lições Superiores.
Intelecto desenvolvido não é sinônimo de
elevação espiritual. Ao contrário, os Comandos
das Trevas, que se mantém no atraso evolutivo e no
domínio de outras criaturas, são seres de altíssimo
intelecto e possuem coração negro pela total falta de
Amor.
Povo da Terra! A última hora se aproxima. Não
olvideis o valor da vida. Libertai-vos da escuridão e
lançai-vos na Luz do Amor que eleva e redime.
Muitos irmãos nossos, decaídos de nosso Sistema
Planetário, para aqui foram trazidos em exílio e, para
nossa tristeza, junto com outros irmãos seguirão para
novo degredo, por manterem-se em níveis de atraso
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espiritual incompatível com a nova dimensão que se
avizinha e opostos a nova diretriz a ser instituída neste
planeta.
Muitos permanecem escravos da “Besta” e outros,
ainda mais atrasados, constituem parte dos asseclas
da “Fera”. A Eternidade é ilimitada e todos os filhos de
Deus, Criador Incriado, um dia alcançarão patamares
vibracionais elevados.
Paz, convosco. Paz, sempre.
Salve a Luz Maior que vos guia! Salve o Divino Jesus!
Comando Alfa e Ômega
(Irmãos Extraterrestres,
a serviço da “Transição Planetária”)
21/11/2008

88. A BESTA NOS VIGIANDO
Sinto a presença da “Besta” nos vigiando, tentando
nos encontrar em nossos lares. “Clones” nossos disfarçam
nossa saída, dando a impressão de que voaremos mais
tarde, do que o previsto. Enquanto isso, já estávamos,
algumas horas, na sua frente. Esse descompasso de
tempo foi uma estratégia do Alto para confundi-los.
22/11/2008
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89. TODO O PLANETA, DE ALGUMA
FORMA, ENCONTRA-SE SOB A AÇÃO
DAS FORÇAS NEGATIVAS
Irmãos, grandiosa a Força do Mestre Adorado que
nos toca profundamente a alma.
Por Ele, aqui estamos, caminheiros ainda atrasados
na jornada evolutiva, mas dispostos e cheios de fé!
O número de irmãos que permanecem na ignorância
e nas Trevas é, muitas vezes, maior que o número de
espíritos encarnados e é intensa a pressão que exercem
sobre as criaturas encarnadas e desencarnadas,
desequilibradas nas faixas mais densas.
Os perversos “Comandos da Besta” usam da força
psíquica e mental desenvolvida ou da força bruta, em
atos de violência sobre os mais fracos. Infelizmente, a
maioria dos irmãos de humanidade não desenvolveu
a mínima fé, através de ações construtivas que
os mantenham em níveis vibratórios distintos da
influência nefasta da “Besta”.
Todo o planeta, de alguma forma, encontra-se sob a
ação das “Forças Negativas” que, com maior intensidade
e violência, atacam, na tentativa vã de conter o avanço
vertiginoso das Forças da Luz, do Divino Mestre Jesus.
Os irmãos das Trevas esquecem ou preferem ignorar
que como Centelhas criadas por Deus, Força Criadora,
O Incriado, possuem ligações, como fios receptores
para o Bem e, uma vez que esta Força-Luz interior
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é acionada, arrasta-os, incontinenti, para o lado da
Luz. Inevitavelmente, um dia na eternidade, serão
arrastados pela Luz interior da Centelha que pulsa
vibrante no íntimo de toda criatura.
Arrastados por uma força prepotente, que julgam
lhes pertencer, sobem, do Abismo para regiões do
Astral Inferior, criaturas que antes lá permaneciam
aprisionadas, por contenção magnética vibracional.
Intentam dominar os da superfície, vingarem-se e
refestelarem-se com a energia vital dos encarnados.
Não admitem que os momentos fugazes que terão,
nas zonas menos densas, serão o apanágio do exílio,
sua transferência incondicional para outro Orbe, onde
as condições de vida proporcionarão despertar e
evolução para todos.
Jesus, Amoroso e Bondoso, a todos guia,
independente de suas vontades ou conhecimentos.
O campo de batalha fervilha. Os irmãos ouviram o
chamado e apresentaram-se para a luta, mesmo que
ainda não compreendam totalmente o que se passa.
Mas, suas disposições íntimas, favoráveis à mudança,
colocam-nos em condições de treinamento e combate.
O lado escuro, ou as regiões trevosas, está repleto
de criaturas que um dia tiveram a forma humana.
Todavia, hoje se arrastam pelos desvios da alma e são
teleguiadas da “Besta”.
Aproxima-se a hora do combate! Mantenhamo-nos
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em sintonia com as Forças do Bem e sigamos, hoje e
sempre, em comunhão com nosso Mestre e Guia, o
Divino Jesus.
Paz, a todos!
André Luiz
24/11/2008

90. JESUS A TUDO COMANDA
A Paz do Mestre esteja convosco!
Vosso campo de luta toma forma e já está em
andamento o reforço na barreira de Luz que enfrentará
o enorme contingente inimigo.
Reúnem-se, na região, espíritos dos mais variados,
todos especializados em diferentes formas de ataque
ao ser humano: vampiros, zumbis, piratas, pistoleiros,
homens corruptos, feiticeiros e bruxos poderosos são
apenas alguns dos tipos que se unem com os asseclas
da “Besta” para lutar contra vós.
Estudaram-vos e acreditam conhecer todos os
pontos de ataque. Acreditam, também, que sua união
os torna mais fortes e mais numerosos do que vós e
vosso Grupo de Trabalho. Serão surpreendidos, ao se
depararem com o enorme número de guerreiros locais,
espíritos de homens e mulheres ainda encarnados que,
estando fartos dos desatinos contra fracos, desejam
modificar a realidade que impera nessa região.
Segundo a orientação do Alto, devereis avançar em
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direção ao norte, até o ponto em que a mata cede
espaço às fazendas, quando, então, devereis elevar
o pensamento em preces e retornar, deixando ali a
marca de vossa presença.
Amanhã, seguiremos pelo mesmo caminho, até
encontrarmos nossos irmãos indígenas e com eles
confraternizarmos, em nome do Mestre Jesus.
No terceiro dia, cruzareis o território, rompendo as
barreiras finais, levando o sinal da Presença da Luz,
até o limite do território brasileiro. Lá, então, deixareis,
pela última vez, a Marca do Cristo e vossa missão estará
cumprida.
Após os trabalhos, visitareis a Cidade Intraterrena
de Smork e vereis como se encontram preparados
os armazéns de alimentos e sementes das plantas
brasileiras que serão utilizados na reconstrução da
Terra Renovada.
Tereis a oportunidade de contatar os cientistas
que trabalham, incessantemente, na depuração
das espécies que constituirão os ambientes da
Nova Terra. Seres desprovidos de peçonha, hábitos
violentos e agressivos.
Jesus, Amoroso e Justo, a tudo comanda, cuidando
de nós.
Paz, convosco!
Shama Hare
24/11/2008
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91. ATAFON E SUAS REVELAÇÕES: UM MUNDO
SEM FRONTEIRAS E TODOS COMO IRMÃOS
Forasteiros! Que a Paz, do Senhor dos Mundos, esteja
conosco!
Viestes a essas terras trazendo, no coração, amor,
boa vontade e alegria. Trouxestes palavras de paz
que amenizaram os corações revoltosos. Acendestes
o Sol da esperança nos corações dos trabalhadores
incansáveis,
cujas
energias
encontravam-se
desgastadas pelo esforço extremo de cuidar dessa
parte de terra esquecida.
Dos mais pequeninos seres do ar, das águas
e das florestas, aos mais avançados Irmãos em
conhecimento, todos foram revigorados pelas preces e
cantos entoados pelas vozes de sincera devoção.
Palavras não poderão expressar nossa gratidão. Só
a Deus cabe recompensar-vos com bênçãos de Amor,
pelo esforço empreendido no auxílio fraterno.
Orávamos, suplicando ao Pai, que uma força maior
viesse em nosso socorro, pois a situação por aqui se
encontrava de difícil controle.
Sabemos que, para os que têm fé, nada falta e
acreditávamos que nossas preces seriam ouvidas. Só
não podíamos imaginar que tão grande contingente
de seres seria mobilizado para atuar aqui, em nossa
Casa.
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Graças ao Criador, vencemos!
Os combates foram ferozes, mas nós formamos um
só “corpo de Luz”, defendendo a Terra do Cruzeiro.
Agora, que a grande limpeza ocorreu, poderemos
restaurar nosso equilíbrio e continuar na luta pela
preservação da vida e das vibrações locais.
Aceitai, de coração, uma pequena lembrança que
vos dou.
Vidência: Um ser, vestindo roupagem indígena, típica
da América do Norte, dirigiu-se a cada uma de nós e
colocou, em nossos cabelos, uma pena colorida: nas
companheiras, lilás, amarela e verde; em D. Margarida,
branca. Após, ouço suas palavras:
Com este presente, podereis transportar-vos, mais
rapidamente, pelo pensamento, fazendo-o voar como
os pássaros voam no céu. Assim, estareis sempre perto
de nós e de outros que necessitem de socorro.
Médium - Irmão, podemos saber quem sois?
Atafon - É justo. Sou o Guardião das terras indígenas.
Atafon, é meu nome.
M - É o mesmo Atafon, das regiões abismais, do livro “O
Abismo”, de Ranieri?
A - Sim. Com a subida dos habitantes dos abismos,
fui designado para trabalhar na superfície, pois
conheço as artimanhas dos “Seres das Sombras” e eles,
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igualmente, me conhecem.
M - Mas, estais atuando somente em terras indígenas?
A - Os Povos Indígenas estão visados, no plano
espiritual, pelo “Comando da Fera” e dos seus
companheiros. A natureza primitiva dos índios
pode ser, facilmente, incitada à luta. Por outro
lado, o massacre dos índios libertaria uma carga de
energia extraordinária para o “Exército das Trevas”, ao
derramarem muito sangue, acompanhado de muito
ódio.
Percorremos o mundo, observando as condições
astrais das Aldeias e Comunidades Indígenas.
Procuramos amenizar conflitos e diluir focos de
invasão. Nossa presença, inibe algumas investidas e,
quando precisamos, pedimos ajuda extra, como foi
nesse caso.
M - Por que o Senhor parece um índio norte-americano?
A - Ao subir para a superfície da Terra, vesti-me
de acordo com uma encarnação marcante, na qual
aprendi muito com as “Forças da Natureza”. Hoje, utilizo
essas roupas, no trabalho que a mim foi dado realizar.
M - E essa raposa? O que significa?
A - É amiga, de outros tempos, que permanece fiel.
Foi resgatada nas regiões abismais e, agradecida,
passou a seguir-me como irmã.
M - Agradecemos, Irmão, os esclarecimentos.
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A – A superfície da Terra transforma-se,
rapidamente, em região agreste, como são as
regiões abismais. A subida das “feras” intenta
transformá-la em região habitável por esses seres
hediondos.
Aqueles que não compartilharem dessas
vibrações, serão obrigados a habitar “ilhas de
refúgio vibratório superior”, mantendo-as para
garantir sua sobrevivência.
Assim será, até o confronto final, a “Batalha do
Armagedom”, pois só a derrota da “Besta” levará o
planeta à limpeza final e à renovação das condições
de vida, na superfície terrena.
Não há volta. O fim dessa realidade, que atualmente
conheceis, está em curso.
Ouvi as vozes que ecoam, em nome do Amor, e
dedicai-vos a trabalhar, em nome do Mestre Jesus,
pela força da Luz, pela Paz e por uma Terra Renovada,
onde haverá um só povo, habitando um mundo, sem
fronteiras, onde todos se verão como irmãos.
Atafon
27/11/2008

92. TODO CUIDADO É POUCO, EM
SE TRATANDO DAS TREVAS
Irmãos, não esmoreceis vossa vigilância, até o retorno ao
lar. Mantendes prudência, astúcia e atenção, a vossa volta.
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Não correis perigo, imediato. Mas, é bom lembrar
que a vigilância deve ser mantida sempre, pois, a Terra,
na sua superfície, gradativamente, transforma-se em
região semelhante aos “Umbrais e Abismos Espirituais”.
Os espíritos ferozes, que sobem instigados pela
“Besta”, aportam entre vós como “lobos famintos”.
Impiedosos, atacam a todos, alcançando êxito entre
os desprevenidos. Portanto, todo cuidado ainda é
pouco, pois ardilosos são os seus pensamentos e suas
estratégias de ataque.
Convosco, segue um contingente de Trabalhadores
que farão vossa guarda. E conosco, permanecerão
todos que foram arregimentados para os combates.
Deste Grupo, partiremos para organizar Núcleos
Socorristas e Frentes de Combate contra as Hordas
Trevosas que invadem o território, no plano físico.
Visitamos, sob orientação do amigo Ranieri, o
GESJ e, através da intuição, apresentamos a situação
que, de maneira urgente, clamava por ajuda. Vosso
Grupo, pressuroso e amoroso, acorreu atendendo
nossa súplica, desprendendo forças, em favor dos
desconhecidos habitantes de terras longínquas.
Não há palavras que nos façam expressar os
sentimentos de esperança, de fé e de coragem dos
espíritos que habitam “essas terras” (refere-se ao estado
de Roraima).
Levai, convosco, a lembrança dos seus olhares que
se tornaram novamente vivos e alegres, devido ao
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esforço do auxílio que viestes nos trazer.
Assim como tantos outros, também eu, ajoelhado
diante de vosso Grupo, peço licença ao Mestre Amado
para denominar-me, igualmente, Servo de Jesus e
colocar, ao vosso dispor, meus préstimos, ainda que
minha presença não se faça entre vós. Basta, porém,
através da pena que vos ofertei, emitir um pensamento
e convosco estarei.
Tendo vivido tantos anos no astral inferior, creio
poder, de alguma forma, ajudar-vos nos trabalhos de
limpeza e luta deste planeta.
Margarida - Nós aproveitamos o ensejo para dizervos, meu Irmão, que todos nós, habitantes do planeta
Terra, somos irmãos, filhos do mesmo Deus, elos da
mesma corrente.
Então, chegamos à conclusão que não precisa
conhecer o irmão que mora lá no Rio Grande do Sul,
ou aqui, em Roraima, ou em outro estado qualquer,
para nós atendermos o chamado, o pedido de socorro.
Nós não fizemos mais do que nossa obrigação, o dever
cristão e fraterno para com todos os seres humanos. Seja
onde for, se nos pedirem socorro, e os nossos Superiores
permitirem, nós ali estaremos.
Obrigada, por suas amorosas palavras! Nossos
corações, em festa, agradecem pela ajuda espontânea
que nos deu nessa peleja.
Atafon - Irmã, muitos acreditam: “No princípio era o
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Verbo e o Verbo se fez Deus”. Tantos adotam verbetes,
títulos, abraçam dogmas e doutrinas, mas tão poucos
procuram viver as palavras que saem fáceis e fartas da
boca.
Vemos muitos que trazem o entendimento da
irmandade entre os homens, mas, muito poucos o
vivem. E é sobre essa vivência verdadeira, sincera, que
nos debruçamos, em reverência aos vossos corações.
Pois, assim como há na floresta plantas raras de se
encontrar, também, entre os homens, há corações, cuja
nobreza se torna, a cada dia, mais rara de se observar.
É um sinal de Deus. E, diante de Deus, só nos cabe
reverenciar!
Que Ele, em Sua Infinita Misericórdia, abençoe a
todos nós para que possamos, sem esmorecer, lutar até
o fim, em Seu Nome, guardando, em nossos corações,
a Sua Presença de Amor e de Luz.
Salve a Força da Luz!
Salve o Divino Mestre Jesus!
Atafon
28/11/2008

93. A BESTA EMITE BRADOS DE
VIOLÊNCIA POR TODO PLANETA
Irmãos! Quis, o Planejamento Divino, que aqui
viésseis, em socorro desses povos que sucumbem,
ante as forças que pululam nos dois planos de vida.
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Quis, a Misericórdia Divina, que vós e vosso povo,
que representais um Grande Exército, viésseis e vos
juntásseis aos pequeninos Grupos, ainda vacilantes e
sem forças, desta região para o grande confronto que
ocorreu nestes dias. Sem o vosso concurso, teríamos
fracassado. Mas, confiantes na Misericórdia de Deus,
a vitória da Luz se fez e os campos inimigos foram
devastados.
Sabemos que os irmãos encarnados possuem,
em seu íntimo, os desvios da alma que facilitam
a ancoragem dos irmãos da ignorância que
continuam, em grande quantidade, emergindo das
regiões profundas dos abismos.
A “Besta”, pressentindo o seu fim de domínio na
Terra, emite brados de violência por todo o planeta.
Mas, os Cordeiros, os Direitistas, os humildes Servos
de Jesus, encontram-se dispostos a enfrentarem o
inimigo, seja ele quem for, venha de onde vier, pois
confiam na Providência Divina que nos ampara e
conduz.
Oferecemos, ao Grupo, pequeno presente, relicário
de nosso coração, pequena jóia trazida do fundo do
rio, pedra magnetizada pelos “grandes caciques” que
trabalham nesta região, para que lembreis sempre de
nós.
Nada impedirá o cumprimento dos Desígnios de
Deus e, mesmo que a ganância continue derrubando
as fronteiras do próximo, em ataques de desrespeito,
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temos a certeza da Proteção Divina e de que o sangue,
que intentavam derramar sobre este solo, foi impedido.
Sabemos que a Terra encontra-se saturada do sangue
vertido do irmão e, mais uma vez, a Providência Divina
interfere, positivamente, no solo brasileiro, impedindo
a guerra. Mesmo que alguns focos de luta surjam, aqui
e acolá, não terão forças suficientes para propagaremse, como a “Grande Fera” deseja.
Grande é a vitória da Luz, nesta hora. Segui em paz
e conteis com a nossa amizade sincera, hoje e sempre.
Que as Forças da Luz vos conduzam, em segurança,
aos vossos destinos!
Margarida – Nós, também, queremos o mesmo.
Contem, sempre, com a nossa pequena ajuda. O Grupo
Espírita Servos de Jesus continua a disposição da Irmã.
Enfim, de todos os Trabalhadores do Bem que precisarem
de nós.
Que tenhamos, sempre, energias suficientes para
ajudá-los e defendê-los, pois esse é nosso lema: servir ao
Bem, seja a quem for e onde for!
Nyra – Fomos informados que uma “Ponte de Luz”
foi construída, ligando esta região ao vosso Grupo, a
fim de que, sempre que necessitarmos, tenhamos um
canal de comunicação. E fomos informados, também,
de que muitos dos irmãos tombados no campo de luta
foram levados para vossa Colônia, onde receberão o
socorro e o destino necessários.
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Salve Jesus, a Divina Luz que a todos conduz!
Nyra[17]
28/11/2008

94. SÓ OS FRACOS CAEM
Vidência 1: Passei mal, durante a palestra em nossa
Casa, na terça-feira. Senti muita queimação na cabeça,
tontura e náusea. Desci, tomei água e deitei no sofá para
relaxar. Vi entrarem, no GESJ, sete espíritos esquálidos,
com a pele cor de chumbo, sujo, colado ao esqueleto e
braços que se abriam como asas de uma ave primitiva.
Eles não andavam normalmente como nós; entraram,
pulando pelas paredes. O rosto era feroz, sem pêlos,
mandíbulas e maxilares projetados para frente, com
dentes arreganhados, e babando.
Vidência 2: Vi os mesmos seres, grudados nas paredes
do corredor, esperando-nos descer do salão. Quando
acabou a palestra e as pessoas desceram, ao entrarem
no corredor que leva à cozinha, eram bombardeados por
cusparadas de saliva negra que batia em uns e escorria;
em outros, grudava e, em alguns, grudava em parte,
escorrendo o restante.
Vidência 3: Vi o Sacerdote Negro manipulando esses
seres à distância, através de um cordão negro.
[17] Sacerdotisa da Cidade Intraterrestre de Smorc, na Região Amazônica
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Vidência 4: Fizemos o Mantra e suas vibrações, de
alta frequência, provocaram uma ruptura nos cordões
que ligavam os seres horríveis ao Sacerdote Negro.
Com a força da ruptura, todos eles foram projetados,
violentamente, para frente, indo bater, fortemente, na
parede da cozinha, onde caíram desacordados. Foram,
então, recolhidos em jaulas, onde ficarão até o momento
da luta. Em seguida, recebi a seguinte mensagem:
Irmãos! A “Confraria dos Magos do Apocalipse”,
destinada a destruir os “Núcleos de Socorro e Amparo
Espiritual”, é comandada por “Sacerdotes Negros”
que servem ao “Dragão” e, em seu nome, adestram
escravos, criam formas-pensamento, plasmam bruxos
e bruxas, os mais hediondos, e lançam ao mundo, em
busca dos “Núcleos de Resistência às Forças do Mal”,
com objetivo de destruí-los.
É permitida sua entrada, pois sua presença visa testar
a força espiritual dos Seguidores da Luz. Só os fracos
caem.
Pergunta – Irmão, os Núcleos Espiritualistas podem
ser destruídos por essas presenças?
Conde Rochester – Não, sem antes lutarem porque
embora a presença seja permitida, são combatidos no
momento indicado pelas Forças do Bem. É permitido
que testem os Cordeiros de Deus, mas têm que
enfrentá-los. Contudo, naquela hora, cada espírito
Trabalhador da Luz, cada Grupo de Trabalho Espiritual,
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tem a responsabilidade de dar testemunho de sua fé e
coragem.
P – Lutaremos com eles?
R. C. – Sim. São sete: um para cada uma.
P – Quando ?
C. R. – Sabereis, quando for a hora.
P – É nosso amigo, Conde Rochester, quem fala?
C. R. – Quem mais acompanharia acontecimentos
tão estranhos, se não aquele que vos ampara nas
realidades do “Mundo das Trevas”? Sou aquele que,
atento a tudo, trabalha, em nome de Deus, junto
àqueles que têm fé e não esmorecem nunca em suas
tarefas.
Bênçãos de Amor e Paz!
Conde Rochester
09/12/2008

95. SOBRE A TRANSIÇÃO PLANETÁRIA
Vi o Mapa Mundi aberto, de forma planificada, sobre
uma mesa. Como num filme de três dimensões, via os
conjuntos de Naves destinadas a cada Continente e,
acima delas, a Nave-Mãe quase do tamanho do Globo
Terrestre. A Nave-Mãe, acesa, mantinha correntes
elétricas circulando no astral da Terra. Por onde ela
atravessava, gerava um campo magnético ao seu redor
que limpava o astral, formando um caminho de Luz.
Creio que nesses locais, onde a corrente passava,
nenhum de nós encarnados, quando desdobrados em
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trabalho espiritual, poderá transitar. Mas, no campo
magnético imediato, vejo trânsito de irmãos que
circulam rapidamente, impulsionados pela Força da Luz,
ali existente.
Ao chegar às Naves-Âncoras, essa corrente elétrica
alimentava seu campo de força, mantendo-o estável e
este, por sua vez, reabasteceu, prioritariamente, as Naves
menores que têm geradores de forças autônomas, mas
que, periodicamente, submetem-se a uma limpeza e
calibragem de sua aparelhagem desgastada e corroída
pela acidez da psicosfera agressiva do planeta.
Vejo as Naves volitando sobre os Continentes e sobre o
mar. Trabalham, incessantemente, circulando pela área
predeterminada, uma não invadindo o espaço da outra,
a não ser quando solicitada. Sugam o ar dessa área,
passam-na por filtros gigantescos acoplados a geradores
de forças e, depois, os devolvem, um pouco mais limpos. É
lindo o trabalho que fazem!
Ao avistarem, em suas planilhas de trabalho, várias
ocorrências, tais como mortes coletivas, dirigem-se
para o local e, sem interferir, aguardam o momento
de agir. Se o desencarne excede a capacidade de suas
forças, então, solicitam apoio a outros Comandantes.
Outro tipo de ocorrência, são os ataques dos opositores
do Cristo, no que os Irmãos Extras reagem, desferindo
tempestades de raios que imobilizam e dispersam a
concentração exagerada dos seguidores da “Besta”.
É, realmente, incrível de ver a organização, sincronia,
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harmonia e beleza desse trabalho que as Naves Extras e
Intras estão realizando, em favor de nossa humanidade.
É muito amor e dedicação, dádiva além da nossa
compreensão!
São muitas Naves e tenho a forte impressão de que,
em cada um de nós, habitantes da Terra, já encontra-se
registrado, numa espécie de catálogo de “frequências
vibratórias” que servirá como referência para o nosso
resgate.
Somos todos monitorados, não no sentido do que
fazemos, a cada hora, mas quanto à nossa condição
psíquica e a posição que nossos atos se situam.
03/01/2009

96. JESUS FOI TENTADO
Vejo Barack Obama, em sua rotina diária de trabalho
e responsabilidade, após a posse. Depois, vejo-o sendo
arrastado por um Dragão Negro alado, muito grande.
O Dragão leva-o para um lugar que me parece o “Grand
Canyon”, localizado no estado do Arizona, dos Estados
Unidos da América. Deposita-o sobre uma plataforma
rochosa e diz:
Vimos para propor-lhe a continuidade do nosso
trabalho, assim como o propusemos a todos os seus
antecessores que não nos incomodaram e permitiram
que déssemos continuidade aos nossos projetos.
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Obama, muito assustado, olhou para o Dragão e
perguntou-lhe:
Do que se trata?... Eu sou cristão e não tenho medo
de você! O que você é? Satanás ou Diabo?
Nem uma coisa nem outra. Pertenço à “classe dos
Dragões” e trabalhamos nos bastidores, pelo bem da
humanidade e vimos propor-lhe união para darmos
continuidade as nossas experiências, respondeu-lhe o
Dragão.
Que tipo de experiências? perguntou, novamente,
Obama.
O Dragão, de alguma forma que não percebi, fez com
que ele visse experiências científicas que fazem com seres
humanos. Obama ficou horrorizado, deu um passo para
trás e disse:
Combaterei todos vocês, com todas as minhas forças!
Dizendo isso, levantou o braço direito na direção do
Dragão e, de sua mão, saiu forte energia que, pegando
o Dragão de surpresa, o empurrou para trás. Quando o
Dragão pensou em reagir e partir para cima de Obama,
surgiu um Ser de Luz alado e jogou-o para bem longe dali.
Obama acordou assustado e completamente molhado
de suor. Então, pensei: “será que inventei tudo isso”? E,
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como resposta, ouvi: “Jesus foi tentado; por que ele não
seria?”
23/01/2009

97. BASTA DE DOR NA TERRA
Sai, do corpo físico, e vi que estávamos num lugar
tenebroso, muito escuro e frio. Descemos uma escada.
De repente, ouvi um barulho, como de passos correndo,
e roncos. Os Instrutores, que nos acompanhavam,
colocaram-nos encostados na parede. Fez-se tênue luz e
vi passarem, rente a nós, homens com o corpo de “ouriço
caixeiro”, coberto de espinhos grossos. Tomei um susto e
vi aqueles infelizes passarem por nós, tão perto, mas sem
nos verem.
Continuamos descendo, até chegar numa sala prisão,
onde eram praticadas torturas. O Instrutor deu-nos
explicações, dizendo que estávamos no subsolo de um
“Castelo das Trevas”, localizado no astral da superfície
terrestre.
Visitamos vários cômodos, onde vimos práticas de
Magia Negra, orgias, laboratórios de pesquisa, matança
de porcos e muito sangue sendo recolhido. Em seguida,
captei a seguinte comunicação:
Irmãos amados! Que a Paz, do Senhor Jesus, esteja
com todos nós!
Também,

na

superfície

terrena,

encontramos
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ambientes sombrios e tão revestidos de perversidade,
quanto nas regiões localizadas no Abismo da Terra.
Sobre a superfície deste Planeta, em meio a milhares
de outras obras e edificações, cresceu uma, onde as
Forças do Mal sediaram-se, estreitando laços com o
terrível “Dragão”. Segundo suas ordens, ali foram, por
muitos séculos, aprisionados, torturados, mortos e
sepultados, homens e mulheres condenados pela
precária e interesseira justiça da “Inquisição”.
A repetição cria o hábito; o hábito faz o monge.
Longe das sublimes propostas do Monastério, a
edificação alojou choros, gemidos, gritos, uivos
e lamentos sem fim, fazendo abrir-se, no astral,
pela concentração das expressões de dor, um
“Portal Negativo” que passou a ser conduzido por
“Generais Reptilianos”.
Mantendo a tradição do lugar, formaram-se
“laboratórios de pesquisas negativas”, abrindo
acesso aos planos e sub-planos do astral inferior,
por onde transitam exércitos inteiros de seres
hediondos que sobem à superfície para dar
cumprimento às ordens da “Besta”.
Contudo, apesar da longa existência desse antro
de maldades e suplícios, chegou a hora de dar fim ao
“Portal Negro”, fechando-se, definitivamente, o vórtice
de peças que sustenta sua abertura.
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Lutaremos[18]! A invasão será surpresa. Equipes
treinadas dividir-se-ão nas várias dependências desse
“palácio-cidade” e, investidos da Poderosa Força do
Mestre Jesus, acenderemos a Luz da redenção.
Que os raios fulgurantes, da Presença Amorosa
do Sol Sublime que rege nossas vidas, iluminem por
quilômetros as criaturas, anunciando o “novo tempo”
que se aproxima.
Os dias da “Besta-Fera” estão contados, pois, se
somos fracos, pequenos e imperfeitos, Ele suplantará
nossas dificuldades e como Regente Maior da Vida na
Terra, atenderá o Imperativo do Pai que diz: basta de
dor na Terra!
Sairemos de lá somente quando todos os cômodos,
do solo aos terraços e destes aos subsolos, estiverem
limpos e higienizados, pois essa é a Vontade do Pai.
Alguns de nós receberão grandes choques, posto
que muitos convocados para esta luta lá estiveram,
em seus últimos momentos de sofrimento, antes do
resgate para a Luz.
É prova, recordar. É superação, vencer. É liberdade,
cortar, para sempre, as tristes lembranças,
reafirmando a posição escolhida.
Ontem, fostes alçados de lá, após longos suplícios,
[18] Nota: A batalha, do Exército da Luz contra as Forças das Trevas,
aconteceu na Lua Cheia, em 10 de fevereiro de 2009. E, como não
podia deixar de ser, a Luz venceu as Trevas!
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pelo Mestre Amoroso. Hoje, retornam como guerreiros
e lutam em favor da Luz, por uso de vosso livre arbítrio.
Que todos vejam e guardem, em suas telas mentais,
que da escuridão à Luz há um caminho traçado por
Jesus e que todo e qualquer indivíduo pode percorrêlo, bastando, para isso, reunir coragem e força de
vontade.
Sintonizemos a “força da Lua” que nos chama a
erguer nossas espadas, enfrentando nosso destino.
Amar, lutar e vencer, em nome do Cristo!
Atafon
06/02/2009

98. HIBERNAVAM DOMINADOS
POR UM SONO HIPNÓTICO
No plano astral, vi seres saírem, à noite, dos bueiros
e buracos, no meio da rua. Saiam arrastando-se. Não
possuíam expressão no rosto, nem cabelos ou pêlos
no corpo. A pele era totalmente lisa e muito branca,
lembrando os albinos.
Na superfície, andavam como zumbis e eram guiados
por uma mente poderosa. Nas ruas, quando viam
pessoas totalmente envolvidas com energias negativas,
chegavam perto e, praticamente, colavam-se a elas,
imitando-lhes tudo, inclusive, os gestos e os passos.
Após, recebi a comunicação:
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Irmãos, esses seres que sobem à superfície são os
que se escondem debaixo da terra, longe da Luz e de
qualquer contato com os homens da superfície.
Estavam hibernando, dominados por um sono
hipnótico, induzido pela “Besta” e pelas energias
negativas abundantes, produzidas pelas pessoas
através dos atos, pensamentos e palavras.
Os “técnicos das sombras” fizeram um trabalho
minucioso de captação destas energias e estão
utilizando-as para despertar esses irmãos que foram
mostrados. São altamente perigosos e estão sob total
controle da “Besta”. Como robôs, agem por comando
mental para concretizarem na Terra os atos mais
degradantes e de extrema violência entre os homens.
Os irmãos devem estar munidos das ferramentas
do bom Servo da Luz: mente limpa, fé no Alto,
comedimento nas palavras dirigidas ao próximo, até
mesmo as de aparente insatisfação por um motivo
corriqueiro, até aos extremos do ódio, revolta, medo e
tristeza profunda.
Os seres que estão subindo das Trevas para a crosta,
neste momento, em todo o mundo, são muito sensíveis
às emanações deletérias emitidas pelos humanos, pois
foram programados para esse fim.
Eles conseguem captar essas energias negativas a
quilômetros de distância e sua movimentação se dá
numa velocidade muito grande. Estão subindo através
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das frestas e buracos. Andam nas ruas, por enquanto à
noite, até adquirirem uma proteção contra a Luz, o que
se dará em pouco tempo. Estão, aos poucos, moldando
o seu corpo ao corpo humano que já vibra com eles e
alimentam-se dessa energia.
Uma pessoa, menos preparada, pode ser levada à
morte, devido à união com esses seres porque, nestes
casos, eles sugam toda a energia duma só vez por
faltar, ainda, um controle por parte deles.
Portanto, esta é mais uma arma das Trevas contra o
mundo que já está caótico, pelas próprias ações dos
seus habitantes. A cada dia, o homem terá que lutar
contra as “feras” que tentam apagar a Luz, pois estão,
cada vez mais, preparadas e ferozes.
A Espiritualidade Amiga protege e orienta os irmãos,
até onde lhes é permitido, mas, os seres que habitam
este planeta, devem estar preparados para as investidas
desesperadas dos que possuem o intuito de dominar.
Por vós, eu peço lucidez e amor.
Que a Luz Divina esteja sobre todos!
Irmãos! Tragam, na mente, o nome do Mestre Jesus
como um Escudo Espiritual.
Tarcílio
06/02/2009
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99. VINDES DESPERDIÇANDO O
TEMPO DE PROGREDIR
Chamo-me Muriel. Sou proveniente de Saturno,
sendo ali chamada de Amazona, espécie de “Guardiã
Guerreira”.
Aqui estamos, neste lindo planeta que um dia
habitamos, como Guardiã de mananciais, ainda
primitivos e em desenvolvimento.
Tantas riquezas possuís neste lindo Orbe! Todavia,
vindes tentando destruí-las com vossas ações
negativas.
Não tivestes tempo suficiente para progredir? Por
que ainda não despertastes para o Amor?
O Amor tudo comanda no Universo! O Amor,
emanado de Deus, cria as “Centelhas de Luz”, que um
dia fomos ignorantes e felizes.
Vindes desperdiçando o tempo para progredir, em
lutas fratricidas. Não buscastes compreender as Leis da
Vida, a vosso favor. No entanto, usai todas as formas e
meios de adquirir o poder para dominar.
Vosso planeta é lindo e, em todos os lugares, a
vida instituída pelo Criador manifesta-se, porém,
buscais destruir e dominar. A escassez já vos alcança.
Contudo, não desistis de lutar contra as Leis Divinas,
estacionados na rebeldia.
Irmãos! Aqui estamos para lutar no Exército do
Cristo Jesus, pela instituição de “Nova Ordem”, que
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se aproxima, de Amor e Paz! Em breve, vós, que sois
parte do Exercito da Luz, sereis convidados ao “grande
combate”, onde as Trevas serão banidas, em definitivo,
da Terra.
Mais e mais irmãos, de outras Galáxias, como nós
mesmos, aqui aportam para reforçar as fileiras do Cristo.
Já ouvimos os clamores dos abismos e a “Grande Fera”
grita, não cabendo em si de ódio, pavor e despeito,
diante da eminência de ser expulsa, de onde pensa ter
direito de permanecer.
Grande é sua revolta contra o Cordeiro, que se fez
na carne para o holocausto. Seus brados, carregados
de energia densa e letal, ecoam por todo o planeta,
insuflando seus asseclas a lutarem para permanecer
onde não poderá, por força de incompatibilidade
vibratória. O ódio reduz sua inteligência.
Correspondendo ao brado da “Fera”, o “Exército
das Trevas” avançam sobre a humanidade que,
infelizmente, devido a sua fraqueza moral e espiritual,
fica a mercê da pérfida influência das Trevas.
Os “Núcleos de Luz” são o alvo predileto deste
exército. No entanto, as barreiras protetoras, em
torno deles, são intransponíveis e nenhum mal,
externamente, alcançará os Servos de Deus. Porém,
são seres ainda encarnados e frágeis, poderão deixarse abater por este ou aquele sentimento negativo que
ainda não dominou e que poderá fazê-lo tombar.
Portanto, irmãos, as lutas ininterruptas com os
asseclas da “Besta” estimulam, incessantemente, a
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desenvolverdes as virtudes e a dominar os instintos,
mantendo-vos em níveis vibratórios compatíveis com
o “Exército da Luz”.
Praticai as Lições do Mestre Jesus, amando e
perdoando sempre para vos manterdes nas fileiras do
grande “Exército do Bem”.
Na próxima Lua Cheia, haverá grande confronto
entre Luz e Trevas e todos os Guerreiros da Luz estão
convocados. Mantende-vos em sintonia com as
Esferas Mais Altas, amando e trabalhando pelo bem da
humanidade.
Somos muitos e aqui estamos para convosco instituir
a paz e a harmonia entre as criaturas. Enfim, o Reino de
Deus, instituído no planeta.
A Paz seja convosco!
Muriel (Ser de Saturno)
27/02/2009

100. VIGIAI VOSSOS PENSAMENTOS,
PALAVRAS E AÇÕES
Filhas amadas! A Paz seja convosco!
É no cumprimento dos deveres que a criatura
conquista os seus direitos.
Ninguém receberá nada, indevidamente, que não
tenha depois que restituir, seja na Terra como nos Céus.
Muito vos tem ofertado a Espiritualidade Superior, de
conhecimento e energia, que vos garante progresso e
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vitória das lutas na matéria.
Cada trabalhador, vinculado a esta Casa de Caridade,
é amorosamente acompanhado pela Equipe Espiritual
para que seja garantida a proteção contra as Trevas e
que nenhum mal lhe ocorra, indevidamente.
Os Mestres sustentam e conduzem vossos passos,
qual crianças pequeninas, para obterdes sucesso nos
sinceros desejos de mudança e ascese espiritual.
Porém, deveis contribuir para que a energia, que vos
envolve, seja plenamente absorvida por vossos corpos,
pois cada um absorve deste manancial, segundo sua
capacidade e esforço pessoal. Dedicai-vos às tarefas
que chegam, com alegria e destemor. Tudo que vos
é ofertado, visa o vosso despertar e transformação
espiritual.
Irmãos! Não estais na Seara Espírita para vos julgardes
superior a ninguém. Quanto mais conhecimentos
absorveis, aproveitando-o na própria transformação,
mais clara se torna a vossa pequenez. Praticai as Lições
do Amoroso Jesus e tudo mais se fará, em vossas
existências.
Permanecemos convosco, na trilha da ascese, pois
desejamos ver encurtadas as distâncias que vos
separam de nós.
Orai e vigiai irmãs, pois os asseclas da “Besta”,
sentido-se ameaçados por vosso Grupo, intentam
arrastá-los a queda. O Grupo representa uma
234

fortaleza intransponível, mas, a fragilidade humana
deve ser observada. Maior disciplina, maior cota de
responsabilidade na execução das tarefas, maior
obediência no servir.
Todos devem contribuir para manter coesa a
“Egrégora Grupal”. Ninguém será dispensado do
cumprimento das normas disciplinares, devendo, cada
um, estender a disciplina ao próprio íntimo, vigiando os
pensamentos, pois eles possuem força extraordinária
que poucos conseguem alcançar.
Vigiai vossas palavras e ações. As “feras” vos espreitam
de perto e deve ser respeitada sua força destruidora.
Nada deveis temer! Mantende-vos fiéis ao Cristo, na
prática de Suas Lições e no cumprimento de vossos
deveres cristãos.
Jesus nos guia e ampara.
Shama Hare
28/03/2009

101. OS DAVIS VENCERAM OS GOLIAS
Trabalhadores da Luz, guerreiros de Jesus! Aqui nos
reunimos para dar, mais uma vez, testemunho da fé e
da coragem que nos movem as fibras íntimas da alma,
sedenta do progresso.
Muitos de vós, aqui se reúnem pela primeira vez;
outros, ainda não empunharam espadas, mas, com o
coração puro, se ofereceram à batalha.
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Guerreiros experientes e aprendizes habilidosos
também se encontram presentes, cada qual trazendo
nas mãos, na mente e no coração as armas de que
dispõem, colocando-as a serviço do Mestre Adorado.
Como Seus Servos, de joelhos, rogamos que
interceda, junto ao Criador, por nós, abençoando-nos
no combate que iremos iniciar.
Que Sua Força Maior derrame a Luz e a Misericórdia,
sobre todos nós, colocando-nos em condições de
confrontarmos as Forças do Mal, em Seu Nome!
Médium – Houve uma pausa e fez-se profundo
silencio, seguido por uma explosão de luz. Fogos de
artifício coloridos explodiram no ar, caindo fagulhas
sobre todo o grupo de espíritos, reunidos no astral. Era um
grupo imenso, composto por trabalhadores conhecidos
por nossa Casa: os umbandistas, reunidos por Cely,
Fundadora e Presidente, até sua passagem para o plano
espiritual, do “Centro Espírita Francisco de Assis”; e um
grupo de pessoas que estão aderindo ao nosso Grupo,
devido à leitura de nossas mensagens, na internet. Dentre
esses, pude ver brasileiros e muitos estrangeiros. Havia
muita gente reunida e o grupo de guerreiros cresceu
muito.
As fagulhas dos fogos eram absorvidas por nossa pele,
ao caírem sobre nós. No céu, voava uma águia, soltando
altos silvos. Seu som produzia um escudo de proteção,
em torno do grupo de guerreiros. Eram silvos sonoros, de
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vibração tão alta que nosso ouvido não podia escutar,
mas, que feria e mantinha-nos distantes dos seres
inferiores.
Acima da águia, pequenas Naves-Prisões pairavam,
enfileiradas. Não vi os inimigos. O lugar estava calmo e
silencioso, mas escondia o desenrolar de uma batalha violenta.

João Batista continuou:
Vedes, irmãos, quão grandiosa é a Misericórdia
Divina! O Senhor nos abençoa e Seus mensageiros nos
amparam e protegem.
Sigamos adiante, cumprindo nossa tarefa de lutar,
em nome do Cristo, e abater, em nome do Amor, as
“Feras seguidoras da Besta”.
Destruiremos, pela espada, os fios fluídicos que
os ligam à força do “Dragão”, ofertando-lhes a
oportunidade de recomeçar, sem o domínio do “ser
perverso”, a “Besta”.
Se, dentre vós, alguns se sentem fracos, mesmo após
a forte vibração da Presença Divina a nos preparar,
afaste-se da linha divisória do campo de batalha e atue
na retaguarda, colaborando com os trabalhadores
enfermeiros que conosco vieram para ministrar os
primeiros socorros aos feridos.
Os demais, com um passo a frente, reafirmem a
convicção e disposição, em acompanhar-nos ao campo
de lutas.
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Os Golias nos esperam!
Médium – E, dizendo isso, João Batista seguiu à frente
do Grupo, avançando celeremente. Atrás, seguiramno companheiros(as) do GESJ e de outros Grupos. Vi,
também, pessoas que nos conhecem apenas pela
internet, bem como pessoas de outros países.
Avançamos, seguindo João Batista, até encontrar
os primeiros “gigantes”. Aos poucos, sob seu comando,
íamos à direção do inimigo, formando um grupo de
guerreiros para cada “gigante”.
Primeiro, os “gigantes” tentaram nos pisar; nós
corríamos, em diferentes e combinadas direções, de
modo que eles se atrapalhavam e desequilibravam-se.
Muitos caíam e, naquele momento, corríamos a atacarlhes, em várias partes do corpo.
Os mais preparados, atacavam a região do coração
para a drenagem necessária das toxinas do coração,
conforme nos fora ensinado. Enquanto isso, alguns
companheiros(as) ficavam ali plantados, imobilizando
pernas e braços dos “gigantes”.
Por fora do campo de combate, outro “grupo de
gigantes” esperava-nos; eles estavam armados e, ao
invés de nos pisotear, tentaram nos atingir com bombas
e bolas negras. Nós corríamos, em total sincronia, como
se tivéssemos treinado uma dança em grupo e as bolas
estouravam no vazio.
Do alto, a águia emitia ainda altos silvos, mantendo
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a barreira de som que filtrava o tempo de entrada dos
inimigos, avançando, sobre nós, apenas a quantidade
suficiente para dominarmos e vencermos.
A noite termina. O grupo retorna para o local inicial,
exausto. Novo jato de Luz é derramado sobre todos;
alguns aproveitam mais, outros menos. João Batista
retoma a palavra, dizendo:
Irmãos, retornamos a salvo!
As “feras”, inomináveis, foram abatidas. Mas, não é
findo nosso combate! Retornem, ao corpo de carne,
abastecendo de fé vosso coração, pois, mais uma vez,
aqui nos reuniremos.
Vão em Paz!
João Batista
08/05/2009

102. DEGREDADOS
Vi uma passagem muito árida que me fez pensar no
Planeta Estéril. Talvez, estivesse vendo num telão. O solo
era cor de terra, muito seco. Nenhum vestígio de vida
existia: nem animal, nem vegetal. O relevo do lugar era
todo plano, até a linha do horizonte. Era como se eu
estivesse vendo um leito seco, de rio.
Em certo momento, chegou uma “Nave” com formato
especial, diferente. A “Nave” pousou, suavemente,
naquele solo árido. Abriu-se uma porta, na parte inferior
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da frente e, de dentro dela, saíram volitando gaiolas de
tamanhos diferentes, contendo seres adormecidos.
As jaulas pousaram, também, suavemente sobre o solo
e, ao tocá-lo, as barras se desintegraram, deixando livres
os seres que ali estavam. Mas, eles não se mexeram, pois
estavam adormecidos.
O procedimento se repetiu, várias vezes, de forma que,
rapidamente, a paisagem ficou coberta de corpos inertes
de seres. Eram degredados que foram levados para
aquele estranho mundo, parecendo-me ser um Planeta
Estéril.
03/07/2009

103. ESTIVESTES COM O MESTRE JESUS NA TERRA
Vejo-nos no Abismo. Caminhamos com dificuldade.
Há um rio sulfuroso, ou algo parecido, pois sai fumaça
sufocante de sua “água densa”, tornando o ambiente
insuportável. O local parece um pântano. Estávamos
vestindo roupas aderentes que cobriam, inclusive, nossas
cabeças, deixando somente a face visível, protegida por
um visor, fechando com a roupa.
Silenciosas, caminhávamos e percebemos que não
estávamos sós, pois naquele local havia outros Grupos.
Não sei explicar, mas aquilo tudo, todo o ambiente,
parecia-me ser o corpo da Besta, ou fazer parte dela. Por
isso, havia necessidade de silêncio, até mesmo dos nossos
pensamentos. Uma quietude total e, no ar, uma sensação
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de perigo constante e iminente.
Depois, captei a seguinte mensagem:
Paz sobre todos os Quadrantes Planetários!
Paz também em vossos corações!
Cada vez mais próximos da Besta, encontram-se os
Guerreiros da Luz. Suas posições estratégicas quase
atingem o planejamento.
Vossos corpos mentais caminham por entre perigos.
Possuem vibração mais elevada que o ambiente
nefasto e é perturbado em sua constituição, devido à
baixíssima densidade do ambiente.
A Fera não percebe a aproximação perigosa para si
dos “Cordeiros de Jesus”, devido a diferença vibratória
de vossos corpos e o ambiente.
Vindes cumprindo todas as etapas, fixando, em
locais estratégicos, artefatos auxiliares para a grande
luta final. Mesmo com o desenlace de Margarida, seu
corpo mental permanecerá agindo na zona densa, o
que permitirá sua presença na luta, corpo a corpo, com
a inimiga da humanidade terrena: a Besta.
No mundo inteiro existem grupos agindo convosco,
descendo às regiões cada vez mais inóspitas. São
criaturas que, como vós, aceitaram os treinamentos e
submeteram-se a disciplina necessária para a tarefa,
que lhes garantirá um salto evolutivo na escala do
progresso espiritual.
Vosso corpo mental encontra-se, neste momento,
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muito separado dos demais corpos e não é possível
uma subida brusca sem provocar danos aos demais
corpos ligados entre si.
Superastes os primeiros incômodos de adaptação e,
sempre que há lutas, há maior drenagem de resíduos
pelos demais corpos até chegar ao físico. Porém, já
não provocam tantos efeitos colaterais indesejáveis,
como no início da descida. A drenagem das toxinas
venenosas pelos corpos, até chegar ao corpo físico,
ocorre de forma contínua para reduzir a impregnação
do corpo mental nas regiões abismais; os demais
corpos já criaram defesas contra as toxinas, que a
principio provocavam muitos desconfortos na matéria
física.
Portanto, irmãs, não vos esqueçais da ingestão de
maior cota de água para manter vossa saúde física.
Conservar pensamentos elevados e domínio dos
instintos, para manter a saúde psíquica, e trabalhar,
incansavelmente, no cumprimento de vossas tarefas
na Seara do Divino Jesus para garantir o cumprimento
da programação desta encarnação que proporcionará
o salto quântico que desejais.
Onde estiverdes, no plano físico, ou espiritual, estará
assegurada vossa presença na luta final contra a Besta,
nos momentos finais antes da “verticalização do eixo
da Terra”.
Somente alertamos que a queda vibratória de vossos
corpos vos exporá a serdes sugados para o lado das
Trevas e nada poderemos fazer para impedir.
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Cabe, a vós, manter os níveis vibratórios elevados de
vossos corpos, através do cultivo da fé e na realização
de vossas tarefas.
Não vos julgueis infalíveis, ou ungidos de algum
poder superior que vos protegerá, independente de
vossa conduta moral espiritual.
Manter-se como “direitista do Cristo” é conquista de
cada criatura que deverá manter o esforço e a vontade
ativa até o “final dos tempos”.
Segui confiantes no cumprimento dos Desígnios de
Deus, posto que estes se realizam no automatismo de
Suas Leis.
Paz em vossos corações!
Estivestes com o Mestre na Terra.
Preparai-vos para com Ele estar nos céus.
Ashtar Sheram
10/10/2009

104. UM VAMPIRO ESTIMULOU O CRIME
Vi, no plano físico, um casal (esposo e esposa) brigando
e discutindo, por conta dele ter chegado em sua casa
“altas horas” da noite. Percebi que o homem estava
alcoolizado e que a mulher estava possessa de raiva, visto
que ela estava sozinha cuidando de duas crianças, ainda
pequenas e que já estavam dormindo.
Quando ela o indagou porque chegou em casa muito
tarde, ele respondeu que do serviço foi para o bar tomar
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uma cervejinha com os amigos.
– Você não sabe que está perigoso ficar até tarde na
rua, pois aqui no morro tem toque de recolher?, frisou
a esposa.
– Ora mulher! Deixa disso!... Eu não corro perigo
nenhum não, o pessoal me conhece, disse o marido.
– Da próxima vez, eu não vou ficar aqui em casa
sozinha, cuidando de dois filhos não, tá!? Vou sair e
quando você chegar em casa, não vai me encontrar!,
retrucou a mulher.
Instantes após dizer isso, o marido esbofeteou a esposa,
de forma tão violenta, que a fez tombar no chão. Então,
sacou um revolver que estava em sua cintura e disparou
um tiro. Ela morreu na hora, visto que a bala acertou em
cheio o seu coração.
Neste exato momento, percebi que um vampiro
acompanhava esse homem. Tal ser trevoso estava com
os olhos bastante fixados no ato criminoso. Ele estava
sedento de sangue e, desta maneira, induziu o marido
assassinar a sua mulher.
O homem, por sua vez, ficou desnorteado sem saber
o que fazer. Pensou por uns instantes e saiu correndo de
sua casa sem chamar socorro (ambulância), pois caso
ligasse para o SAMU teria que dar explicações e poderia
ser preso. E isso ele não queria de forma alguma. Fugiu,
levando a arma consigo sem deixar vestígios do crime.
Notei que as duas crianças permaneciam dormindo
e que a mulher ficou bastante tempo estirada no chão,
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até que algum vizinho percebesse que ela havia morrido.
Enquanto isso, o vampiro saciava-se com o sangue dela,
no plano astral.
Não sei dizer se tal acontecimento já ocorreu ou se
ainda irá ocorrer. Também, não me foi passado os nomes
das pessoas, muito menos o nome do bairro.
A única coisa que um Instrutor da Casa me passou, foi
mais ou menos, a sua localização: em “algum” morro de
Vitória – ES.
Instantes após, recebi a explicação que segue abaixo,
de um dos Instrutores da nossa Casa:
Amados irmãos, que a Paz, do Mestre Jesus Sananda,
vos envolva!
Esta Casa de Caridade, bem como muitas outras, tem
o importante papel de auxiliar os sofredores tanto do
plano físico, quanto do plano astral.
O diferencial do GESJ para com os demais Centros
Espíritas, ou Grupos, está em soerguer, dos charcos
profundos, as almas atoladas no lamaçal, dos abismos
onde viveram durante muitos anos.
Espíritos de diversos planos e sub-planos do Astral
Inferior estão se adensando à matéria física.
Hordas de seres bestiais, bandoleiros do Mundo
Abismal, estão convosco, trilhando a jornada diária,
atacando, procurando desestabilizar as mentes
encarnadas, tentando alcançar os doentes que já se
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encontram em socorro, porque foram seus antigos
comparsa.
São dadas essas concessões para que possam ter a
oportunidade de evoluírem, de drenarem o mal, enfim,
oportunidade de escolher entre o Reino da Luz ou o
Reino das Trevas.
Ora, a Lei do Progresso não é estática; ela é dinâmica.
Então, todos, inclusive a “Besta”, terão a oportunidade
de sair das Trevas, de deixarem os seus postos e redutos
e progredirem.
Não irão modificar-se de imediato. Mas, também,
não poderão afirmar que não foram esclarecidos, ou
mesmo avisados, do “grande momento” que estamos
vivenciando.
Fatos hediondos irão ocorrer com maior frequência,
visto que os “Exércitos da Besta do Apocalipse” sobem
à superfície, para dar cumprimento às suas ordens.
É o momento final de uma Era que termina!
Não vos deixeis acometer de medo e pânico, perante
tais criaturas que jazem em condição infeliz, há
milênios.
Corações e mentes sempre ligadas ao Alto e seguis
adiante, na tarefa de auxílio na limpeza do astral.
Salve a Nova Era da Paz e do Amor!
Salve a Luz que tudo conduz, o Mestre Jesus!
Aragon, um Instrutor amigo
13/10/2009
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105. A LEI DO PROGRESSO IMPÕE O
EXÍLIO PARA OS RETARDADOS
Mariá – Bendita seja a Luz que resgata as criaturas da
escuridão, das trevas e da ignorância!
Margarida – E bendita seja a sua presença amiga,
aqui entre nós! Pode falar a vontade, minha irmã, pois
está entre irmãos e amigos.
Mariá – Eu, assim como muitos outros espíritos,
viemos, atendendo o chamado do Cristo para libertar
as almas do sofrimento. Muitos destes irmãos, aqui
retidos, são filhos diletos de nossos corações.
Há muito, partimos para Mundos Superiores, mas,
como bem sabeis, trabalhamos, arduamente, por
aqueles que ficaram para trás, rebeldes e ignorantes,
atrasados, orgulhosos, prepotentes e ambiciosos.
Permaneceram ligados ao Abismo, pois a força
poderosa da “Criatura”, a “Besta”, que ali reina, mantém
os seus asseclas abastecidos da energia inferior que lhes
satisfaz os instintos mais primitivos, permanecendo,
esses irmãos infelizes, longos milênios na escuridão.
Mas, sabemos que a última trombeta não tarda a soar
e devemos esvaziar os abismos; e cada um de nós, que
já habitou este planeta amigo e aqui chorou, sofreu
e evoluiu, tem uma dívida de gratidão eterna. Como
não poderia ser diferente, aqui estamos no Exército do
Cristo e libertaremos a Terra!
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Socorremos os irmãos atrasados, que ainda não
desejam a nossa ajuda, que ainda não merecem ser
socorridos. Mas, a Lei do Progresso impõe que sejam
retirados deste Planeta, pois este evoluiu e não
permitirá que em seu bojo permaneçam os atrasados.
M – Nós também, minha irmã, estamos trabalhando
nesse sentido.
Mariá – Chamo-me Mariá.
M – Meu nome é Margarida.
Mariá – Já nos conhecíamos.
M – Já nos conhecemos, eu e a irmã?
Mariá – De reuniões, no plano invisível. Sabemos
que não vos lembrais, mas já nos encontramos.
M – Todas nós, aqui presentes, já passamos por essa
situação: estivemos nas regiões abismais, por muito
tempo.
Mariá – Somos filhos da Terra, minha irmã. Já
passamos das esferas mais escuras, conseguimos alçar
a Luz e estamos na etapa que hoje vivenciais.
M – O mesmo aconteceu conosco. Mãos amigas,
generosas foram estendidas para nós.
Mariá – Mãos caridosas também nos impulsionaram,
assim como hoje ocorre convosco. Nós sabemos
que a vossa situação é mais dramática, pois são os
“momentos apocalípticos” que viveis.
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M – Ou eles aceitam agora, ou eles irão para o exílio,
outra vez.
Mariá – O exilo é uma realidade que já acontece.
Os irmãos da Terra é que estão muito atrasados,
em conhecimento da vida no planeta, em todas as
dimensões.
M – São mesmo muito atrasados!...
Mariá – O orgulho os mantém aquém do
conhecimento.
M – A mania, a presunção de dizerem que sabem
tudo, que a ciência já falou, ou não falou. E assim, eles
vão se enterrando cada vez mais na lama da ignorância.
Falamos assim porque nós já nos libertamos, graças a
Deus!
Mariá – Não alcançaram, ainda, as primeiras lições
do conhecimento, acerca da vida universal. Estão
atrasados, e muito, no conhecimento de si mesmos e
do Universo.
M – Esse irmão carente, que se manifestou antes, é
ligado à irmã[19]?
Mariá – Sim. É nosso filho dileto.
M – Então, ele já está afastado da irmã, há muitos
anos?
Mariá – Desde a época, após a queda da Atlântida.
[19] Nota: Vejam, em nosso site, a Mensagem Semanal nº 1679.
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Demos os primeiros passos, em direção ao Cristo
e conseguimos alçar o vôo libertador. Porém, ele
permaneceu nos ciclos da revolta, não aceitando com
resignação a vida que o Pai lhe ofertara, como meio de
progresso.
Decaído de outros planetas, não aceitou percorrer os
mesmos ciclos de evolução; esperava privilégios, por
ter conhecimento avançado. Não compreende que não
é somente através do conhecimento que encontrará a
paz, mas, principalmente, através do Amor que, enfim,
libertar-se-á do ciclo dos horrores que a escuridão lhe
oferta.
M – É, minha irmã!... O conhecimento trabalha
junto com o amor; dizem que o anjo tem duas asas
simbólicas: uma delas, representa o amor e a outra asa o
conhecimento, ambas necessárias para o equilíbrio.
Mariá – Mas o conhecimento, quando desenvolvido
sem que os embriões do Amor estejam germinados,
faz a criatura tombar para o lado escuro.
M – Tem que haver o equilíbrio. Se tem mais
conhecimento e menos amor, vai sofrer ainda um bocado!
Mariá – O Amor ainda permanece enclausurado na
semente, mas, temos esperança que o adubo, de um
Planeta Estéril, haverá de romper o solo duro e negro
do seu coração.
M – Ah, vão sim!... Eles vão sofrer muito, muito mesmo.
Mariá – Assim como eu, muitos que amam, não
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somente os “filhos da família espiritual”, mas os irmãos
de humanidade, acompanharemos esses espíritos
infelizes ao degredo e, do Plano Espiritual Superior,
seremos seus Tutores para que vençam as barreiras
plúmbeas que erigiram em torno do coração e mente,
acessando a Luz que liberta.
M – Jesus, até hoje, não nos acompanha? Não nos
estende as mãos? Não nos ajuda? E quem é Jesus, em
relação a nós?
Mariá – Sem Ele, nada somos.
M – É um Ser de Pura Luz e não precisamos falar do
quilate da espiritualidade d’Ele.
Por que nós, também, não nos sacrificarmos, um pouco,
em benefício daqueles nossos irmãos que vão para um
Planeta Estéril ou Primitivo?
Sendo permitido pelo Pai, de vez em quando, nós
estaremos lá, ajudando para que eles despertem, o mais
rápido possível. Compreendi a sua posição porque a
minha, também, seria a mesma, ou será a mesma, se for
necessário.
Mariá – Minha irmã! Esta noite, lutaremos.
M – A luta será esta noite?
Mariá – Sim. O campo de luta encontra-se delimitado,
as “Forças do Bem” posicionadas e o “Exército das
Trevas” continua a chegar.
M – Será no astral, daqui, da Ilha de Fernando de
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Noronha?
Mariá – Sim. O “Exército das Trevas” continua a subir,
do Abismo.
M – Chegando cada vez mais?
Mariá – Assim está planejado para que o maior
número de criaturas suba das regiões ígneas do
Abismo; para que possam, enfim, morrer para as Trevas
e renascer para a Luz, no exílio bendito, ofertado pelo
Pai Magnânimo.
Eu vos saúdo, em nome de Deus, de Jesus e que
bênçãos, do Mais Alto, fortaleçam vossos espíritos
para o enfrentamento de todas as lutas, no plano físico
e espiritual, que ainda virão, pois muito sofrimento
derramar-se-á sobre a Terra e o Pai necessita de
mãos amorosas que socorram e amparem os irmãos
perdidos, ignorantes e sem brilho.
Eu vos saúdo, em nome da Luz, e vos deixo a Paz, do
Divino e Adorado Mestre Jesus.
Mariá me chamo e pertenço ao Planeta Saturno.
Margarida – Nós estaremos a postos, sem falsa
modéstia. E toda essa gama de maldade não vai
arrefecer o nosso entusiasmo, no sentido de lutarmos nas
falanges do Mestre Jesus, ou seja, de fazermos parte do
Seu Exército.
Não vamos machucá-los, nem feri-los por ódio,
vingança ou por outro motivo mesquinho qualquer.
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Será por compaixão para que eles despertem, acordem,
enquanto é tempo.
Até logo mais, minha Irmã!
04/11/09
Fernando de Noronha-PE

106. OS TREVOSOS QUEREM
INTERROMPER VOSSOS PASSOS
Irmãs, a Paz seja convosco!
Vemos vossos corpos extenuados e felizes,
pelo cumprimento do dever espiritual. Grandes
contingentes de espíritos sofredores foram libertados
das masmorras da escravidão e as Trevas viram
arrombados os “Portais” de suas Cidades Infernais.
Mas, reorganizam-se nos campos de batalha, grande
contingente de irmãos das Trevas, impelidos pela força
da “Besta”, existente no Abismo, a formarem pelotões
para atacar-vos. Desejam estraçalhar-vos, desejam
interromper os vossos passos e organizam-se.
Margarida – A dieta vai começar semana que vem,
na segunda-feira, e permanecerá até a Lua Cheia de
dezembro?
João Batista – Sim, pois as “Forças do Bem”
conduzirão o trabalho para que um maior contingente
de irmãos, que foram trazidos para a superfície,
sejam concentrados, em grande número, para serem
recolhidos na Lua Cheia, do mês de dezembro.
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A Força Superior, convergida para a Terra, levará
grande contingente de “seres feras” a tombarem e
serem resgatados para as Naves-Prisões. Neste período,
muitos ataques sofrereis e aqueles, que se mantiverem
nas faixas vibratórias da dúvida ou do medo, serão por
eles percebidos e poderão ser utilizados como veículos
de desequilíbrio e aborrecimentos para vós.
Os irmãos sofredores, que aqui chegam, encontram
o ambiente de paz e harmonia propício para
despertarem, compreenderem sua atual situação
e partirem para novas escolhas. O socorro amigo,
ofertado em nome de Jesus, restitui-lhes a força e a
consciência para tomarem, novamente, a condução de
suas vidas.
M – Irmão, como foi a batalha, em Fernando de
Noronha? Ocorreu tudo bem?
J. B. – Sim. Sempre a vitória da Luz ocorre, mas a
coragem dos guerreiros supera as expectativas dos
Mestres e, com alegria, percebemos que vossa fé está
sólida em vossos corações e a coragem estampada em
vossos gestos. Quando empunhais a espada, sois as
Servas de Jesus que amparam os irmãos ignorantes,
interrompendo-lhes os passos da escuridão nas
Trevas.
M – Obrigada, meu Irmão! Nós, que não somos médiuns
e não enxergamos nada, quando alguém chega, como
o Irmão, e nos diz palavras, como as que acabamos de
ouvir, ficamos prá lá de felizes!...
254

J. B. - Irmã, venho também esclarecer, acerca do sonho
que tivestes com o animal, Godar[20]. Bem sabeis que
mexeis em “casa de marimbondo”. E estes, venenosos
e violentos, desejam atingir-vos, de qualquer maneira.
Vosso pensamento é correto, pois desejavam realizar
o ritual macabro com algum de vossos entes queridos
(familiares).
Não conseguiram e buscaram o animal, porém,
encontraram barreira, visto que todos, que estão ao
vosso redor, estão sobre severa proteção e vigilância
dos Sentinelas da Luz. Então, usaram outro animal,
muito parecido com o vosso, para que o choque da
cena perturbadora provocasse algum sintoma em
vossa organização física e a colocasse fora de combate,
provocando descarga de elementos no organismo
físico: derrame cerebral ou uma parada cárdiorespiratória, colocando-a sem condições de trabalho.
Buscaram interromper vossos passos, em direção a
viagem.
Tendes fé, pois sois protegidas. Seguis o Divino Jesus
e seus passos jamais serão interrompidos por nenhum
ser das Trevas. Somente o Pai determinará o momento
de vos desligar da matéria e alçardes, definitivamente,
a Luz.
M – Minha fé é inabalável! Mesmo que acontecesse
[20] Nota: Godar é um cão muito dócil e querido por todos. Sonhei,
claramente, que alguém prendera o cão e o queimava vivo. Foi uma
cena muito forte!...
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alguma coisa, só não viajaria a Fernando de Noronha-PE
se ficasse acamada e não pudesse me locomover. Mas,
quanto ao resto, não! Eles estão totalmente enganados
pensando que, por sermos mulheres, não temos força
espiritual, coragem e fé.
J. B. – Salve a Luz! Salve Jesus!
João Batista
13/11/2009

107. CIDADES INTRATERRENAS DO BRASIL
RECEBERÃO IRMÃOS DE TODO O ORBE
Irmãs! Nós vos saudamos, em nome da Luz e em
nome de Jesus, o Divino Governador do planeta!
Alegria imensa ter-vos conosco, em Stelta.
Intensas atividades ocorrem no resgate de
irmãos, da superfície terrena. Nossas acomodações
já se encontram habitadas por irmãos que vieram
transferidos de Colônias Espirituais, após o
recebimento dos primeiros socorros e do desenlace,
em catástrofe natural por todo o Planeta, pois não
somente do Brasil virão resgatados para Cidades
Intras.
As Cidades Intraterrenas do Brasil receberão
irmãos de todo o Orbe.
Em corpo físico, ainda não temos, em Stelta, irmãos
socorridos. Entretanto, temos notícias de que, em
algumas Cidades Intras, já houve resgate de irmãos da
terceira dimensão.
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Os irmãos de superfície encontram-se muito
despreparados moral e espiritualmente, perdendo a
oportunidade de passarem do “ciclo de dor” para um
“ciclo elevado”, de purificação e ascensão.
Os acontecimentos no Planeta não deixam margens
para dúvidas, acerca do “Juízo Final” e da intensa
atuação da “Besta”, na condução do destino dos
homens. Somente estes permanecem iludidos.
Stelta abriu suas portas para receber seus irmãos.
Intensa e febril atividade desenvolvida, nos planos
além da matéria, demonstram que aproximam-se
momentos difíceis para a humanidade.
Sintonizados na Luz do Cristo Planetário, sigamos
trabalhando, em nome da Luz.
Elsim, Intraterreno de Stelta
21/11/2009

108. NENHUMA PROVOCAÇÃO É LÍCITA
Irmãos! Que a Paz de Jesus esteja convosco e oriente
as existências de todos os humanos, encarnados e
desencarnados, nessa hora, no planeta Terra.
Do Alto, partem irradiações de Luz, que chegam
até vós, por acréscimo de Misericórdia do Criador,
emitidas dos Corações Amorosos de inúmeros Seres
arregimentados pelos Mestres ascencionados que,
unidos, envolvem todo o planeta na aura benfeitora da
bondade, da compaixão e do amor.
Destinam-se, tais energias, a todos que caminham
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pela Terra, buscando compreender o propósito da
vida e alçar suas energias acima do padrão vibratório
inferior que predomina na Terra.
Trabalhamos
incessantemente,
como
bem
sabeis e, há muito, vimos, junto a vós, revelando os
conhecimentos permitidos pelo Criador. Dissemos,
tempos atrás, que quando vossas cadeias não mais
suportassem o enorme contingente de criaturas
desviadas do caminho, já estaríeis vivendo os
“Tempos Chegados da Transição”.
Amigos queridos! Reconheceis hoje, no cenário
de vosso mundo, “alertas” que vos enviamos no
passado, pois sois capazes de confrontar nossas
palavras com a realidade que viveis no presente.
Sois prisioneiros, em vossos lares, e os delinquentes
da vida, soltos pelo mundo, perturbam a ordem, a
convivência e a rotina de homens e mulheres, jovens
e idosos que procuram trabalhar e conduzir suas vidas
dentro dos preceitos morais e espirituais, sugeridos
pelo Mestre Nazareno.
Confronteis nossas palavras de ontem com a
realidade de hoje e atentais para as palavras que
vos trazemos no presente para que, no futuro, não
vos assombreis com a realidade que se encontra por
desvelar, pois mais agravamentos virão. Agita-se a
psicosfera terrestre, ansiosa por fazer drenar, no corpo
material do planeta, a densidade tóxica da vida que
pulula sobre sua superfície.
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São irradiações mentais de carga densa e negativa
que formam o “tapete negro” que envolve a “esfera
azul”, necessitando higienizar-se e, então, na forma
de catástrofes naturais, será feita a drenagem de certa
quantidade de toxinas, aliviando a carga pesada, que a
Mãe Terra transporta.
Irmãos, quanto mais se agita a esfera psíquica do
Planeta, quanto mais se confrontam as Forças do Bem
e do Mal, mais necessitais definir-se pelo lado da Luz
ou das Trevas. Definir por atitudes e não por palavras;
definir-se pela “obra que a mão constrói” e não pelas
intenções que passam pelo coração e pela mente.
Que a velocidade dos acontecimentos seja
para vós uma lição da velocidade que necessitais
imprimir em vossas decisões e em vossa mudança
íntima, nessa hora acelerada de Transição
Planetária.
Vosso Orbe, doente, agita-se, em busca da
saúde e expulsará, naturalmente, todas as células
contaminadas, somente permanecendo ligadas,
fluidicamente a ela, as células sadias, com possibilidade
de crescerem novamente, quando, enfim, estiverem
higienizadas e limpas.
Agitam-se as “forças”, em vosso Planeta. Exércitos das
Trevas se unem contra vós. Torrentes de “forças negras”
serão, cada vez mais e em maior número, destinadas
aos “Núcleos de Trabalho” que resistem às Trevas.
Não deixeis esmorecer vosso ânimo, pois é assim
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que acontecerá até o fim, até que se enfrentem
Exército contra Exército. Levantar-se-ão os
Comandantes de ambos os Exércitos para o confronto
final. Então, após a última batalha, definida a Força
Soberana sobre a Terra, haverá o recomeço.
Agitam-se as forças na psicosfera da Terra.
Colocai-vos na posição desejada para lutar ou
fugir. Que vossas consciências tenham clareza e
discernimento nessa hora.
A Paz vos trazemos, a Paz vos deixamos, em nome
de Jesus.
Margarida – É o Irmão Yury quem está falando?
Yury – Vosso Comandante Yury, convosco presente.
M – Essa última batalha, a qual o Irmão se refere, é a
batalha com o “Dragão”?
Y – É a grande “Batalha do Armagedom”. O Apocalipse
final.
M – Depois dessa não vai haver mais nenhuma grande
batalha?
Y – Não, porque serão deportados todos os
infratores e rebeldes. Não haverá mais um levante
sequer de força negra sobre este Planeta, após a
derrocada da “Besta”.
M – Ou seja, os Comandantes Trevosos, juntamente
com a “Besta” e os Chefes Reptilianos, todos eles, serão
exilados. É isso, meu Irmão?
Y – Serão arrancados, pela raiz, deste Planeta.
260

M – Graças a Deus!
Y – E não mais pousarão, sobre a Terra, suas
pérfidas intenções, pois o Planeta estará saneado e
cauterizado pela Força do Amor do Cristo, repudiando
toda presença maligna neste Orbe, que já recebeu
muita negatividade, sofrendo danos profundos em
sua tessitura planetária. Os inimigos da Luz serão
deportados.
M – Os dias de sofrimento prosseguirão, até a total
“verticalização do eixo” da Terra?
Y – Uma vez iniciado o processo de limpeza, longo
período se passará, pois da mesma forma que séculos
foram necessários para conduzir a Terra na sua atual
condição, muito tempo levará até que as Forças do
Planeta reajustem-se em novas faixas vibratórias,
exterminando, por completo, toda negatividade
aderida ao seu Corpo Planetário.
O sofrimento humano deverá conduzir-vos à
compreensão de vossa real situação, diante da
magnitude do Cosmos.
M – Irmão, nossa atitude foi positiva, ao lermos, em
reunião pública, uma carta que nos enviaram sobre os
Reptilianos e um certo Portal, situado em Mato Grosso,
bem como no envio de cópias da carta para certos
Núcleos Espiritualistas, que se interessam por nossas
Divulgações. Estamos no caminho certo?
Y – A fase atual do trabalho é de enfrentamento
das “Forças Negativas”. Como vos foi dito, é tempo
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de união entre as partes, entre os núcleos que, até
então, vinham se fortalecendo, se reafirmando como
Guerreiros da Luz, definindo-se, por completo, os
integrantes de cada Núcleo Trabalhador. Aqueles que
permanecem enfrentando os dissabores, os ataques,
as armadilhas e aqueles que reafirmaram sua vontade
de progredir junto às Hostes da Luz, devem unir-se,
pois, igualmente, unem-se, sob intenções menos
dignas, as Forças do Mal. Arregimentam-se Exércitos
Draconianos, Exércitos Reptilianos e Exércitos de
toda “forma e tipo”, de diferentes Líderes Negativos,
comandados pela “Besta”.
Unem-se, sobrepujando o orgulho e a vaidade que
os dominam para enfrentarem os Cordeiros da Luz.
Igualmente, deveis unir-vos consolidando as Forças
do Bem sobre a Terra. Dessa forma, o enfrentamento
crescente é inevitável e, diante do confronto final e
eminente, cabe-vos assumir a posição de Guerreiros
declaradamente, enfrentando o que for preciso para
dar testemunho da escolha que fizeram.
Queremos dizer que vossa atitude está correta,
coerente com o propósito do trabalho, na nova fase
em que vos encontrais.
Nenhuma provocação é lícita, porém, toda
tomada de posição reafirma o guerreiro, em sua luz.
Que a Paz, do Mestre Nazareno, esteja convosco!
Comandante Yury
26/05/2009
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Margarida – Obrigada, meu Irmão, pelas palavras
esclarecedoras! Que o Pai Amantíssimo e os nossos
Irmãos Maiores, como vós, continuem nos ajudando,
hoje e sempre.
109. ELEVAI VOSSOS SENTIMENTOS
ACIMA DA TURBA VIOLENTA
Irmãos, paz e bondade em vossos corações!
Caminham, entre vós, pérfidas criaturas, “seres
feras”, alijados da condição humana e de qualquer
sentimento nobre que eleva os seres.
Multiplicaram-se qual erva daninha e circulam
livremente entre vós, humanidade. Não são criações
espontâneas de qualquer natureza. São criaturas
provindas de regiões sombrias que não sois capazes
de criar, em vossa limitada imaginação, dos abismos
profundos que estão sendo esvaziados. As criaturas
que ali habitam, atraídas magneticamente ao convívio
desta humanidade que possibilitou sua presença
pérfida tão próxima, no plano astral, alimentando-os
e, ao mesmo tempo, alimentando-se, em vis instintos
animalizados.
Fostes vós, irmãos, com vossas ações
desequilibradas, vossos vícios descontrolados e
sentimentos menos dignos que proporcionaram as
condições ideais para que as “bestas-feras” de vós
se aproximassem, ávidas de energia deletéria que
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as mantém vivas.
Despertai, irmãos! A hora avançada de “Final de
Tempos” concita-vos a combater o mal e semear o
bem, amando e perdoando a todos.
Deus vos abençoe, nos propósitos de elevação e
progresso.
Paz, em vossos corações!
Elsim

Médium – Sois Elsim, o Intraterreno de Stelta? Estais
tão diferente!...
Elsim – Muito temos estudado de vossa civilização e,
com tristeza, constatamos o quão primitivos ainda sois.
Àquele que despertou, diremos: elevai vossos
sentimentos, acima da turba violenta e amai, sempre.
Elsim, um Intraterreno da Cidade de Stelta
02/06/2009

110. AVANTE, GUERREIRAS; UNIDAS,
NO AMOR DO CRISTO!
Salve a Luz! Salve o Amor!
O estudo e a dedicação nos trabalhos que vindes
realizando é vossa ferramenta de progresso, na qual
deveis usá-la sabiamente no enfrentamento contra os
asseclas da “Besta”.
Guerreiras, irmãs amadas! Preparai-vos, incontáveis
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vezes, pois mais um confronto se faz necessário para a
restauração do Reino da Paz, na Terra.
Conhecestes todos os procedimentos a serem
tomados para estar de consonância com o Alto. Porém,
todo cuidado é pouco no cotidiano, a fim de vos
manterdes sempre astutas e prudentes.
Mais uma horda de seres bestiais enfrentaremos e
eis que a postos me encontro, junto a vós, para mais
uma derrota das Forças do Mal. E assim será, até o final,
pois as “bestas-feras” estão sendo soltas, dia após dia, e
receberão a última oportunidade de escolha em suas
vidas.
Todas as criaturas receberão o Amor, vindo de Deus,
nosso Pai. Contudo, caso novamente não aceitem esta
dádiva, serão convencidas pelo uso de nossa espada,
sob o comando de Jesus, a se retificarem perante as
Leis Magnânimas que regem o Cosmo.
Será pela espada do Amor que a Força da Luz se fará
presente em todos os cantos e recantos da Terra e,
assim, libertaremos nossos irmãos sofredores do jugo
da “Besta”, ou “Dragão”, bem como, extirparemos sua
permanência maléfica e perniciosa há milênios neste
Orbe.
Avante, guerreiras; unidas, no Amor do Cristo!
Conduziremos tais criaturas, pela mão firme do
Mestre Ramatis, e o libertaremos dos grilhões dos
vícios e desequilíbrios praticados contra o próximo e
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contra a si mesmos.
Todos, sem exceção, sentirão o poder de nossa espada
sendo cravada em seus corações empedernidos, da
qual será jorrado o sangue podre, fétido, contido no
imo de suas almas.
Salve a Força e o Poder da Luz!
Salve Jesus!
João Batista
24/04/2010

111. ORAI E VIGIAI CONSTANTEMENTE
Filhas amadas! Que as bênçãos do Pai vos envolvam.
Vindes vos preparando para o enfrentamento de
lutas, cada vez mais renhidas e perigosas.
Sentis vibrando, no âmago de vossas almas, os
perigos que vos cercam no plano físico e espiritual.
As entidades perversas que combateis são aquelas
que permaneceram em regiões profundas, onde a
escuridão e a maldade constroem os seus planos.
Estas “feras deformadas”, devido ao longo tempo que
estiveram mergulhadas no erro, agora estão subindo à
superfície, a fim de lutarem na tentativa derradeira de
permanecerem no planeta.
São perversos, cruéis e alijados do sentimento
humano, não reconhecendo no inimigo qualquer
resquício de lembranças do passado. Mas alguns deles
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são velhos conhecidos de outrora, dos Guerreiros da
Luz.
O preparo, para a batalha que se aproxima, é delicado
e exige de vós concentração, reflexão, diluição de
pensamentos que possam provocar sentimentos
de baixa vibração, pois não somente vossos corpos
recebem tratamento especial e equipamentos
adequados, mas também vossa mente expande-se,
abre-se em novas lembranças, tornando-vos mais
fortes e, ao mesmo tempo, mais vulneráveis.
Margarida, na noite anterior, sofrestes intervenção
cirúrgica para adaptação do novo equipamento, em
vosso corpo espiritual. Por isso, sentistes sensações
desagradáveis.
Margarida – Não sou de andar chorando e pedindo
socorro, por qualquer coisa. Por isso, fiquei firme até o
fim! Hoje, amanheci com minhas energias equilibradas.
Shama Hare – Absorvido a energia superior,
direcionada a consolidação dos equipamentos em
vossos corpos, sentis os efeitos salutares e benéficos
desta absorção.
Os perigos são constantes, filhas minhas! Orai e vigiai
constantemente, ao redor e em vosso íntimo, para não
serdes atingidas pelas energias nefastas dos “seres
perversos”.
As barreiras protetoras que erigimos, em torno de
cada uma e coletivamente, são suficientes para manter
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afastado qualquer ser perverso que tente, antes da
hora, combater-vos. Porém, necessitamos de vossa
vigilância interna para que as barreiras não sejam
rompidas, provocando perigos desnecessários.
Colocamo-nos
esclarecimento.

ao

vosso

dispor

para

algum

M – Creio que todas entenderam perfeitamente o que
foi dito, inclusive eu. De minha parte, estou preparada
para a luta[21]. Afasto qualquer pensamento negativo,
que percebo não ser meu. Temos muita compaixão destes
nossos irmãos que não aceitaram nenhum recurso para
mudarem de atitude, pois somente a espada cessará sua
queda.
S. H. – À medida que avança a Transição Planetária,
maiores os esforços empreendidos pelo Exército do
Cristo, para concluir suas tarefas.
Vindes sendo levadas a Planos Superiores para
esclarecimentos benéficos e salutares, com Instrutores
Superiores que ativam o psiquismo e os recessos
de vosso ser para que as lembranças retornem,
paulatinamente, à mente espiritual, colocando-vos
em sintonia direta com os Instrutores Maiores que vos
conduzem.
Maiores responsabilidades abrangeis.
[21] Nota: No dia 27 de maio de 2010, houve mais uma batalha contra os seguidores da Besta. Temos certeza que vencemos a luta, pois
todos nós nos encontramos vivos.
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Sigamos, irmãs, com Jesus, pois Ele, nosso Instrutor
Maior, nos guia.
Salve Jesus!
Salve a Luz que nos conduz!
Shama Hare
22/05/2010

112. UMA FACETA DA GRANDE LUTA
CONTRA OS SEGUIDORES DA BESTA
Vidência: Vi um ser monstruoso com uma bola de
ferro revestida com pontas, tentando romper a barreira
protetora do Abrigo Servos de Jesus, sem conseguir.
Há muito tempo não sentia dor na “ferida existente em
minhas costas”, no meu corpo astral (da médium). Hoje,
porém, ela está “comichando” muito...
Quando D.Margarida fez a prece, um holofote de luz
intensa iluminou o ambiente. Nos vi, em outro corpo,
sendo levadas para uma Nave muito grande, que nos
transportou para a Montanha Sagrada.
Acima das nuvens, um céu limpo, lua cheia
brilhantDurante o mantra ouvi os monges também
cantando, tudo muito lindo!...
Depois de recitarmos o mantra, vi cenas de luta. Seres
horrorosos. Uma espécie de sanguessuga gigante. Muitos
desses seres nos atacaram e quando passávamos a
espada em seus corpos, explodia muito sangue. Eram
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seres gigantes, dragões e um deles, que parecia uma
múmia, chamou D.Margarida e sem dizer nada, atacou.
Mas foi abatido.
As roupas que usávamos nos davam uma leveza
incrível, e as armas surgiam numa rapidez extraordinária.
Em determinado momento que estávamos mais próximas
uma das outras, um ser enorme lançou dardos venenosos
em nossa direção, como se fossem relâmpagos. Mas, os
nossos reflexos foram imediatos, surgindo um campo
protetor. Com agilidade fantástica reagimos e abatemos
o ser.
Vi Zambi no campo de batalha e ele levava animais
selvagens diferentes, mais selvagens e muito grandes.
Nota: Este é um pequeno relato da grande batalha
realizada neste dia, 27/05/10, lua cheia, em que se
comemorou o Festival de Wesak. Os seres que lutaram
e foram vencidos eram seres de alta hierarquia de
“Confrarias Negras”, a serviço da Besta.
Fomos avisados e estrategicamente preparados para
esta grande batalha. E, como sempre acontece, a Luz
venceu as Trevas.
GESH
27/05/2010
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113. VIMOS TER CONVOSCO PARA
REAFIRMARMOS NOSSA PRESENÇA CONSTANTE
Salve Jesus! Salve o Divino!
Vimos acompanhando as tarefas realizadas por
este pequenino Grupo que muito tem avançado
na transmissão do nosso pensamento para esta
humanidade, atraindo a atenção das Feras, que iludidas
julgam dominar a Terra e seus habitantes.
Cada vez que lançais ao Mundo as revelações de suas
atividades nefastas, expondo-os como verdadeiramente
são, eles enviam suas energias perversas com maior
intensidade contra vós, e os seus asseclas, seres alijados
de humanidade, atacam friamente o vosso Núcleo de Luz.
Intensamente vindes lutando na defesa do GESJ e dos
vossos ideais; e a perseguição aumenta e aumentará
ainda mais. Bem sabemos de vossa coragem e destemor
no enfrentamento de todas as dificuldades, nos dois
planos de vida e vimos ter convosco para reafirmar nossa
presença constante, conduzindo-vos nos campos de
lutas, na defesa do GESJ, na defesa dos trabalhadores da
Casa, garantindo a realização da tarefa que cumpris com
galhardia.
Mais e mais a “Fera” sobe dos Abismos para superfície
do Planeta. Suas emanações perversas ganham força nos
corações e mentes desta humanidade, e cada vez mais,
ouvireis falar dos crimes hediondos, com requintes de
crueldade e barbárie; bem como, num maior índice de
loucura e de suicídios. É o eco da sua maldade (Besta)
expandindo-se nos corações incautos.
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Será arrancada, num parto doloroso. Mas, até que
isso ocorra, muitos tombarão sob sua influência; muitos
não se sustentarão nas fileiras da Luz atraídos por seu
magnetismo; e muitos sucumbirão ante sua força
maligna.
Colocamo-nos ao vosso dispor para algum
questionamento.
Margarida – Gostaríamos de saber do Irmão, se este
trabalho que estamos organizando desde janeiro sobre a
Besta e os Reptilianos, se está indo bem?
Setum Shenar – Desde que iniciastes esta tarefa de
revelações acerca dos irmãos infelizes, de alta inteligência
e nenhum amor, mais próximos nos encontramos de
vós, garantindo vossa proteção e a integridade física e
espiritual, pois deveis continuar alertando a todos que
queiram aceitar a realidade dos fatos; e os fatos indicam
que a maldade domina sobre a Terra, porém é transitória e
passageira. Aquele que conseguir manter-se fiel à prática
do bem, do amor e do perdão, seguindo os ditames
maiores do Cristo Jesus, conseguirão alçar a um Mundo
Renovado.
Esta é vossa tarefa que vindes cumprindo com
galhardia. As retaliações são intensas por parte da Fera,
inconformada, cheia de ódio, disseminando sua perfídia
em torno de vós.
M – Nós temos compaixão dela, com toda sinceridade.
Chegou a este ponto de monstruosidade e ainda não se
tocou. Quantos milhares de milhões de anos terá pela frente
de trabalho, sofrimento, sacrifício e renúncia para chegar
novamente a forma humana.
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Setum Shenar – Muitos ciclos planetários* correrão
até que adquirira o direito da forma humana. Mais outros
ciclos planetários até que consiga ser perdoada por
tantos inimigos e vítimas. E muitos outros ciclos até que,
completamente harmonizada com as Forças Maiores de
Deus, siga a jornada evolutiva do progresso ascensional.
Mas, no momento presente, o Exército do Cristo já
se encontra a sua volta. Cercada é conduzida e muito
limitado torna-se o seu território e a sua movimentação,
porém, a sua força mental é muito grande e proporciona
que as ondas negativas propaguem-se por todo orbe
terreno.
Ela sobe e será retirada, num tempo não muito distante
de hoje.
M – Tudo que o Irmão quiser e puder falar sobre os
Reptilianos e a Besta, nós gostaríamos para aproveitar esta
oportunidade, pois vamos encerrar este trabalho.
Setum Shenar – Nestes tempos finais de “transição
planetária”, diariamente, naves extraterrenas recolhem os
asseclas da Besta, sejam Reptilianos ou não.
Seres perversos que vem tombando nos campos
de batalha em lutas renhidas com o Exército da Luz, à
medida que tombam são selecionados de acordo com
seu padrão vibratório, colocados em naves espaciais e
enviados a novo destino.
Deste modo, grandes baixas tem sofrido o Exército das
Trevas até que chegue a luta final e o seu número seja o
mínimo possível.
M – Irmão, porque que o Mundo chegou a esse ponto que
poucas pessoas estão seguindo mais ou menos as Leis de
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Deus. A maioria é de gente cruel, perversa ou que não ligam
para nada? Enfim, esse mundo atual está tão diferente
daquele que conheci até alguns anos atrás.
Setum Shenar – Com o passar dos milênios a
humanidade foi renovada, e aqueles que alcançaram
níveis vibratórios condizentes com os Planos Superiores
abandonaram a Terra. Os milhares de espíritos que
permaneceram nas zonas inferiores do astral foram
descendo para novas oportunidades no plano físico,
culminando neste momento, onde o maior número de
seres encarnados é proveniente das diversas Colônias do
Plano Astral Inferior.
Seres que ainda trafegam na ignorância, no ódio, na
inconformação e na rebeldia; mesmo que não sejam
os perversos, mas são por eles dominados, pois suas
mentes, os seus sentimentos, torna-os vulneráveis a
condução dos seres que habitam os planos inferiores e
muito esforço devem fazer para alcançar as vibrações do
Cristo e dos Seus seguidores.
Portanto, a energia intensa que permanentemente
do Alto envolve a Terra, não consegue alcançar seus
corações, visto que, ainda vibram somente para a
matéria, para a satisfação dos seus instintos primários
e das suas necessidades básicas de sobrevivência, não
se sacrificando pelo espírito imortal. Desejam apenas
a felicidade neste plano ilusório; e, de um modo geral,
aceitam o Cristo, mas não praticam Suas Lições.
Porém, neste momento dramático da “transição
planetária” ou se está com o Cristo, ou contra Ele.
Seguiremos em lutas árduas irmã, intensas, até o final.
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Vosso corpo físico sendo debilitado pelo desgaste
natural das células sofre intensamente quando sois ferida
no plano astral.
M – Mais esse problema agora de saúde que vem se
arrastando. Outro dia acordei com uma dor horrorosa em
todo o braço direito: queimadura, ardia e doía muito. Ficou
alguma coisa que agora se manifestou no ombro.
Mas eu não tenho medo de dor, nem de doença, nem
de morte, fazem parte da trajetória de vida dos seres
humanos. Vim para luta e assim viverei até o final dos
meus dias.
Setum Shenar – Os Irmãos de Orion (os 3 médicos:
Ortham, Ortham e Orthanine) informam que na próxima
oportunidade deveis vos submeter a um tratamento em
vossa Casa (GESJ), pois novamente sereis submetida a
cirurgia para “remendos temporários”, como dizeis
Naquele local sagrado (sala de Tratamento Espiritual)
conseguem os Irmãos conectar mais adequadamente as
peças ao vosso organismo espiritual; peças essas que são
equipamentos trazidos de outras esferas para manter-vos
no plano físico até que, do Alto, venha a ordem de vos
retirar para outras tarefas.
Nós vos saudamos em nome de Deus e vos deixamos a
paz, tão necessária na Terra.
Salve a Luz que nos conduz.
Setum Shenar
17/07/10

Nota: Um ciclo planetário, segundo alguns autores,
consta de 25 mil anos. Outros, 28 mil anos
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