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APRESENTAÇÃO
Era final de 1997. Resolvi visitar Salvador-BA e, de lá,
dar uma esticadinha até a Chapada Diamantina, que
ainda não conhecia.
Seria um passeio ecológico, a fim de reabastecer as
energias, pois estava administrando a construção do
Abrigo Servos de Jesus (ASJ), desde fevereiro do ano
anterior, e a obra mal havia terminado.
Levei comigo uma companheira médium, na
esperança de receber alguma mensagem. Entretanto,
sequer imaginava que o Pai Amoroso nos reservava
grandes revelações, tais como: a existência de uma
Cidade Intraterrena naquela região, que, tempos
depois, soubemos chamar-se Okay; os “Três Dias de
Escuridão” que a Terra enfrentará; algumas informações
sobre a “3ª revelação de Fátima” e as dádivas do
generoso Irmão das Estrelas, o Comandante Setum
Shenar, Vice do Comando Ashtar, gentileza que me
emociona até hoje, sempre que me recordo daquele
crepúsculo de primavera, no topo do Morro de Pai
Inácio, mais ou menos às 18h30, na primeira quinzena
do mês de outubro de 1997.
Passados alguns anos, foi que compreendi o
significado dos três presentes: o papiro, a chave e a
pedra preciosa.
O papiro representava nossos modestos livrinhos,
calcados todos em revelações;
9

A chave significava a abertura para a humanidade
das informações e revelações pela porta da Internet,
que são as mensagens semanais, as divulgações
trimestrais e os poucos livros já publicados.
Finalmente, o cristal rosa de quartzo, espécie de
amuleto que me protege, também, nas lutas no Astral
Inferior e nas Regiões Abismais.
Todavia, o que mais me impressionou em relação
ao Comandante Setum Shenar foi a revelação que
recebemos dele numa segunda viagem à Chapada
Diamantina, em outubro do ano seguinte.
Num lugarejo bem rústico, chamado Xique-Xique do
Igatu, após a recitação do Mantra da 0h, numa pousada
bem pobrezinha (e “bota” pobrezinha nisso), no sertão
baiano, o que nos foi revelado foi de arrepiar: tomamos
conhecimento da existência de Forças das Trevas e que
os Reptilianos representam uma delas, algo que não
sabíamos.
O assunto era, e continua sendo, tão sério e perigoso
que o Comandante pediu-nos silêncio por uns tempos,
até segunda ordem. E assim fizemos, até que ele nos
deu sinal verde.
As duas primeiras mensagens, (...) elucidam bastante
sobre as Confrarias desses irmãos das Trevas. Lendo
com atenção o livro, percebemos claramente que o
Irmão Setum Shenar é um “expert” na movimentada
vida dos Reptilianos.
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E, para encerrar, afirmamos que muita gente no Brasil,
e no Mundo, “ama e adora” esses Seres Diabólicos,
enquadrando-se naquele velho ditado: “O pior cego é
aquele que não quer enxergar”.
Margarida
GESJ, fevereiro de 2010

01. Primeira visita do Comandante
Setum Shenar ao GER
Paz em todos os Quadrantes! Saudações cordiais,
amigos terráqueos!
Vimos acompanhando vossos trabalhos de pesquisa,
estudo e divulgação de nossa presença entre vós. É
com grata satisfação que acolhemos vossa iniciativa,
reconhecendo que são poucos os que gratuitamente
se interessam por conhecer este assunto.
Quis a Bondade do Pai que nesta noite, de passagem
sobre vosso planeta, eu e minha Equipe viéssemos aqui
apresentar nossas sinceras reverências ao empenho e
dedicação a esse Grupo.
Que todos os Portais do Universo estejam sempre
abertos para receber suas presenças... (nesse trecho,
perdemos algumas palavras)
... com a graça de Deus, fui levado ao lugar onde me
encontro hoje e é com Ele que vos deixo, em nome do
Comandante Ashtar Sheram.
Deixo-vos na Paz do Senhor!
Comandante Setum Shenar
Em 27/09/1997
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02. As três oferendas
Vidência: Estávamos, após uma subida difícil,
arriscada e cansativa, no topo do “Morro do Pai Inácio”
(Chapada Diamantina - BA), quando estacionou sobre
nós uma “nave extraterrestre” imensa, de onde saíram
três seres. Eles desceram por uma abertura que surgiu na
parte inferior da nave, formando uma rampa. Cada um
trazia nas mãos oferendas para Margarida.
O primeiro, trazia um bloco de páginas escritas com
instruções que não pude ler, nem me foi dado o direito
de conhecer seu conteúdo. O segundo, portava uma
chave grande. E o terceiro, um grande cristal de quartzo
transparente, muito bonito. Estes três homens vestiam
túnicas muito brancas e capuzes cobriam a cabeça. Na
verdade, parecia não ter ninguém ali, a não ser as roupas.
Isso me intrigou, pois não consegui entender nada
naquela época.
Um Ser muito forte, com aspecto de um guerreiro
determinado, comunicou-se conosco, mas não se
identificou, creio que por questão de profunda humildade
que senti em sua pessoa. Intus, meu Guardião, disse-me
que era o Comandante Setum Shenar, Vice do Comando
Ashtar.
A mensagem foi psicofônica e musicada por um coral
de passarinhos da região, acrescida de um fundo de cena
aureolado por um sol belíssimo em seu poente, às 18 h,
em plena primavera. Jamais esquecerei aquele momento,
coroado pela mensagem que segue:
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Irmãs! Bendito o esforço que vos trouxe aqui.
Abençoados sejam todos aqueles que, com fé, sobem
e caminham até seu destino evolutivo.
Fostes trazidas aqui hoje para, em nome do Cristo
Planetário, receberdes estas oferendas que são nossa
contribuição para o sucesso dos empreendimentos
vindouros. Recebei, querida irmãs, o que vieram
oferecer vossos Irmãos Maiores.
No papiro, encontram-se as diretrizes do vosso
trabalho futuro. A chave representa a maneira
com que abrireis os corações em vossa volta para
receberem as palavras, as orientações e os avisos
que deverão chegar a toda humanidade. A pedra na
forma de cristal vos protegerá nos caminhos aonde
quer que vades, mesmo que estejais mergulhada
nas profundezas dos abismos, pois lá também
existem almas aflitas que precisam ser acordadas.
Lá estareis protegida pela energia da pedra.
Recebei, pois, estes presentes, como dádiva
misericordiosa do Pai. Sois instrumento em
nossas mãos e a vós conclamamos perseverança
no trabalho. O simbolismo dessa subida que vos
trouxe até aqui, neste encontro marcado, representa a
aspereza do vosso caminho. A dureza que encontrareis
nos espinhos dos corações despreparados para a
transição deste planeta. O ambiente será hostil, porém
ao Alto chegareis igualmente, como agora chegastes
ao platô. O de lá não será construído de pedras, mas
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de puras e belas vibrações daqueles que a aguardam
vitoriosa, após a realização do vosso trabalho.
Coragem, força e luz serão necessárias, hoje e
sempre, até que tenhais concluído vossa missão na
Terra. Desnecessário avisar-vos que estaremos sempre
convosco, pois que já sentis em vosso coração nossa
presença constante. Despreocupai-vos de vossa saúde,
pois uma Equipe Médica cuida para que ela forneça a
matéria necessária à condução dos trabalhos. Enfrentai,
como tendes enfrentado, cada vez mais corajosa, a
rudeza e a aspereza do caminho que virá seguindo
sempre em frente e para o alto.
Eu vos deixo na Paz do Cristo Planetário, que derrama
sobre Sua humanidade o Amor e a Misericórdia
Infinitos. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!
Pergunta – Quem sois vós?
Resposta – Sou mensageiro do Comandante
Ashtar Sheram, a Estrela que Guia a todos vós e
que, sob Sua Égide, inúmeros Seres trabalham em
benefício deste planeta. Estamos espalhados por
todos os quadrantes da Terra e é preciso que toda
humanidade reconheça essa verdade. Estamos
aonde estão. Em qualquer lugar onde haja um
agrupamento humano, qualquer que seja, de seres
encarnados ou desencarnados, ali também nós
estaremos, trabalhando em nome de Jesus e em
nome do Cristo Planetário.
A dor e o sofrimento ficarão escritos em vossas
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mentes, em vossos corações e em vossas almas,
como marca bendita que jamais vos guiará a esse
estado de caos em que se encontra a humanidade
atual. Aonde quer que ides, todos que da Terra
saírem, jamais seguirão caminho tortuoso que
possa conduzir novamente à destruição. Nesse
sentido, a dor e o sofrimento servirão para impedir
o homem de cair em novo abismo, semelhante ao
que está próximo de vir.
É necessário, ao voltardes, encontrar-vos novamente
com a irmã que dirige os trabalhos iniciados por Paulo,
nosso amigo. É necessário que ela entenda que o rumo
que tem dado ao Grupo poderá desvirtuar a idéia
inicial, o objetivo primordial dos trabalhos de resgate.
O livre arbítrio será daquele Grupo[1], porém é
necessário que ele seja alterado, pois a diferença é
sutil e apenas aqueles sintonizados com o Grande
Comandante Ashtar Sheram poderão distingui-la para
não caírem em areias movediças, como dizeis na Terra.
[1] Nota de Margarida: Refere-se ao CEEAS em Salvador (BA), fundado por Paulo Antonio Fernandes, já falecido. Quando visitamos a
sede do CEEAS, conhecemos sua dirigente, Ana Santos. Infelizmente,
na volta da Chapada Diamantina para Salvador, não houve tempo
para visitá-la novamente. Passei as palavras esclarecedoras do Comandante Setum Shenar para ela, através de carta, mas não obtive
resposta. Continuei até bem pouco tempo, enviando nossas Divulgações. Parei quando voltaram a nº 32 e a nº 33. Nessa altura, não sei
se aquele Centro de Estudos ainda está funcionando, ou se mudou
de endereço e não nos avisaram.
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Muito parecida com o solo firme, essa areia traiçoeira,
aos poucos, vai engolindo, fazendo desaparecer
aqueles que trabalham.
É preciso pisar em terreno firme, sólido, terreno
regado pelo amor e respeito a toda humanidade, a
todo sofrimento e a todo estágio evolutivo que ora se
encontra nessa etapa.
Vós já estivestes lá atrás, como tantos outros hoje
se encontram. Estender a mão não é um favor, é um
ato de caridade que deixa de ser de obrigação; é uma
tarefa redentora necessária ao desenvolvimento do
próprio espírito.
Sem atravessar esta fase, não será possível evoluir. Se
tal não fosse, não terieis hoje chegado aqui em cima
(topo do morro). Evoluir é um caminho duro, rude,
que muitas vezes fere, machuca, mas que conduz ao
objetivo final. Prossegui sempre atentos para não
pisardes em areia movediça.
Todos vós deveis estar atentos à vigilância, à
retidão no caminho traçado, ao desprendimento de
todos os sentimentos ligados a natureza humana
primária, pois este procedimento vos fará ver a
diferença entre o solo firme e o constituído de
areias movediças.
Eu vos deixo na Paz do Cristo Planetário!
Ficai com Jesus e não vos preocupeis. Estaremos
convosco.
Setum Shenar
Em 16/10/1997
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03. Unidos em Preces
Pequeninos seres, habitantes da Terra.
Neste momento, deveis unir-vos mais do que nunca.
Poderosas investidas das forças involutivas estão sendo
concretizadas. Trevosos circundam vosso planeta.
Essas tropas escutam e fortalecem mentes perversas
que almejam unicamente o poder.
Conglomerados de forças unem-se para impedir o
progresso desta humanidade. Querem vos acorrentar
e pactuam com os poderosos homens gananciosos
de vosso orbe. Apenas objetivam sugar vossas forças
e destruir vossa Morada Planetária. Vêm de longe, e
adentraram antes que os portais se fechassem. Estão
aqui em missão de terror. Alojam-se como feras em
esconderijos secretos e convencem pelo poder, pela
fascinação.
Mas, não há o que temer, se a união for a tônica dos
servidores. Vosso Orbe não será destruído pela guerra,
não será desintegrado. Grandes vórtices protegem o
destino da Terra. Porém, os humanos ceifarão todas as
consequências de suas alianças funestas.
Aos servidores são pedidos união, perseverança e
fé. A fé no Alto, a fé no Governador deste planeta, a
fé na Confederação Intergalática. Velamos por toda
a humanidade, velamos por este planeta. Guardai
silêncio, restringi os gastos inúteis de energia. Estamos
17

utilizando-as para evitar uma intervenção direta agora.
Uni-vos, em preces. Tudo deve acontecer a seu
tempo.
Unam-se e conscientizai-vos de que o momento já
é chegado.
Setum Shenar (Com. Substituto do Com. Ashtar Sheram)
Em 09/02/1998

04. Conquista Espiritual
Nota de Esclarecimento: O que vamos escrever
aconteceu na “Reserva Florestal de Setiba”, lugar ainda
adequado e relativamente perto do Centro, onde, uma
vez por mês, fazemos a nossa vigília.
Vidência: Ao iniciarmos o Mantra, vi chegar um
cavaleiro negro vestido com indumentária própria da
Idade Média, usando armadura e elmo empunhando
uma lança negra, de cuja ponta escorria sangue fresco.
Procurava algo. O cavalo, igualmente negro e muito
agitado, trotava de um lado para outro.
Quando terminamos o mantra e iniciamos a
concentração, vi Setum Shenar chegar, descer de sua
nave com seus comandados e enfileirarem-se à frente de
nosso Grupo, formando uma “barreira humana”. Percebi
que era a nossa proteção.
Imediatamente, após Setum Shenar posicionar-se dessa
maneira, o estranho cavaleiro, agora acompanhado de
mais dois seres semelhantes a ele, disse-nos:
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Nós vos procuramos por longas jornadas e agora que
vos encontramos estamos entre vós. Procuramos em
vós a mancha negra, para fixar nossas garras malignas
e inocularmos o veneno da discórdia e do desamor.
Há muito não nos encontrávamos em batalha,
embora já pudésseis conhecer o gosto amargo de
minha lança, atravessando vossos corpos imundos e
fracos.
Eu vos saúdo, em nome do seu Mestre, e vos
convido a saudar-nos, em nome do nosso. Ele vos
aguarda a falência para que possais juntar-vos às
forças tenebrosas no planeta Terra.
Não vos daremos trégua, não vos permitiremos
descanso. Sois agora os cordeiro de Deus
perseguidos pelos lobos famintos.
Entregai vossas espadas e rendam-se ao todo
poderoso “Cão”! Nossas ameaças não são em vão,
aguardem e verão!
Enquanto isso, ouvi um Ser Angélico sussurrar em
minha mente: “Deveis vibrar vossas energias no amor
do Cristo Cósmico, para que ela possa vos guiar os
passos. Estareis na Luz enquanto estiverdes no Amor”.
Em seguida, veio a seguinte comunicação psicofônica
de Setum Shenar:
Nós vos conclamamos ao combate e não vos
abandonaremos. Que as fortes expressões reveladas
a vós na tarde de hoje não impressionem os vossos
19

sentidos humanos. Se vos foi dada a oportunidade de
conhecerdes vosso inimigo é para que estejais sempre
conscientes no trabalho que realizais e do que vos
aguarda, a cada passo que dais, em direção à Luz.
Aquele que deseja ascender e fazer dentro de si
brilhar o Amor do Cristo, deve libertar-se das amarras
tristes, do passado delituoso. Deve impregnar sua alma
da pureza e da leveza dos sentimentos mais elevados.
Não vos pedimos, nem orientamos no sentido de
que deixeis de ser aquilo que ainda sois, mas que,
transmuteis em vós as mazelas e as dores colecionadas
durante tantas encarnações e se aqui estais é porque
em vossa totalidade mereceis o lugar, fruto de vossa
própria conquista espiritual, que hoje ocupais,
pertencendo a este Grupo.
Portanto, nada temais, pois nada está além das forças
que possuis para avançar em Glória a Deus.
Persegui vossos objetivos de ascensão espiritual,
com a mesma vontade, com a mesma força que vos
conduzistes até aqui.
Redobrar a vigilância é certo, pois todo aquele que
começa a irradiar de dentro de si a Luz Divina, a Luz
Maior, também começa a chamar para si a atenção
daqueles ainda mergulhados na escuridão. Entregai
vossas vidas ao Mestre dos Mestres, ao Amado Mestre
Jesus, pois que elas há muito já Lhe pertence; no
entanto, em face de vossa ignorância, tomastes esta
vida acreditando que ela vos pertencia e começastes a
20

buscar aquilo que perdestes um dia.
Se dentre vós há aquele que deseja endereçar-nos
alguma questão, que o faça.
Margarida – O aparecimento do irmão inimigo do
Grupo aconteceu por estarmos numa reserva florestal,
fora da Sede?
Resposta – A perseguição que se interpõe em vosso
caminho não diz respeito ao espaço físico em que se
reúnem sempre ou onde estão agora e nem em vossas
vidas particulares. Cada um de vós é fagulha de Luz
irmanada com todas as criaturas vivas. Cada um de
vós ao entrardes em um ambiente, qualquer que seja,
é capaz de, com a força de vossa mente, irradiar essa
Luz e limpar as energias deletérias do ambiente. Se,
enquanto individualidade, podeis realizar tal tarefa,
imaginai quão poderoso raio de Luz vos tornais quando
reunidos em Grupo, assistidos e orientados pela
Espiritualidade Maior? Direcionai com a vossa mente
a Luz Maior do Cristo Cósmico a irradiar-se sobre todo
este local e estareis contribuindo para que a harmonia
impere entre seres das ordens minerais, vegetais,
animais e humanas que aqui estão. Todos poderão
beneficiar-se com a irradiação de Luz de vossos
chacras cardíacos orientada pela força mental de vosso
chacra coronário. Onde estiverdes, de agora em diante,
estareis convivendo sempre com a perseguição infantil
desses seres destituídos da consciência de suas luzes
internas.
21

Não haverá lugar seguro que não seja vossa
consciência tranquila e em paz com as Leis Cósmicas
Universais.
M – O Irmão poderia identificar-se?
R – Tivemos oportunidade de estarmos reunidos na
última viagem que fizestes à região das montanhas,
que conheceis na Terra como Chapada Diamantina.
Sou aquele que, com vibrações de vossa linguagem,
identificai como Setum Shenar.
M – O Irmão já sabia da presença “dele” e veio para
proteger-nos?
Setum Shenar – Estamos a postos a protegervos e guardar-vos do mal que possa vir de fora. Não
podemos, entretanto, proteger-vos e guardar-vos do
mal que vem de dentro de cada um de vós. Apenas
procuramos, através de nossos contatos, orientar-vos e
intuir-vos da importante tarefa que ora desempenhais
na superfície deste planeta. Cada um de vós é
responsável pela própria caminhada; não esqueçais
que sois, também, cada um de vós, responsável pelo
nível de vibração de todo o Grupo. As vantagens que
encontrais, ao vos reunirdes em Grupo, devem estar
constantemente vinculadas e de maneira consciente.
Lembrai-vos, a todo instante, como sendo, também,
uma responsabilidade no progresso, no avanço
e desempenho do trabalho deste Grupo[2]. O que
[2] Nota de Margarida: Realmente, mais ou menos 3 meses depois,
o GER sofreu um “tombo” muito grande que o deixou enfermo por
algum tempo. Mas, graças a Deus, a Luz venceu e o Grupo hoje está
novamente coeso.
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recebeis, deveis refletir no quanto deveis oferecer.
A carga de energia destinada a esta comunicação
está a findar-se, e despeço-me em nome de Jesus,
reverenciando o grande Mestre Kuthumi, que chamais
Ramatis, e desejo com todo meu amor envolver vossos
corpos carnais e espirituais.
Que o calor desse Amor possa aquecer e reconfortar
vossos corações.
Fiquem na Paz! Até a próxima!
Setum Shenar
Em 28/03/1998

05. Prova de Iniciação
Paz em vossos corações!
Não se turbem ante os obstáculos que surgem em
vosso caminho. São as provas de luta, fé e desapego
que burilam e purificam vosso espírito.
A Luz Divina vos envolve e os Devas vos saúdam. A
cura espiritual se opera.
Tende confiança em vosso Eu Superior, em vossa
Chama Divina. Estais atravessando as provas de
iniciação dos discípulos do Pai Celestial.
As tarefas que serão desempenhadas, de agora
em diante, necessitam da força de vontade, da
perseverança e da fé que serão provadas nesta subida
simbólica.
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Prestai atenção nas dificuldades aqui encontradas,
pois simbolizam os percalços que amiúde estarão
convosco em vossa caminhada.
Que a Paz do Cristo esteja convosco!
Setum Shenar (Com. Substituto de Ashtar Sheram)
Em 06/09/1998

06. Trabalho Árduo
Vimos trazer-vos informações necessárias
desenvolvimento de vosso trabalho.

ao

É necessário que todos os seres, envolvidos no labor
do Cristo e na redenção desse planeta, estejam cientes
dos acontecimentos que ocorrem do lado oculto e
inferior dessa humanidade de superfície.
Há uma raça de seres que denominaram Reptilianos,
provindos de outros orbes, decaídos inúmeras vezes
de diversos planetas, aos quais foram dadas inúmeras
oportunidades de trabalho e evolução, mas que,
infelizmente, ainda não alcançaram um mínimo de
elevação moral.
São seres que se aproveitam da energia de
decadência de finais de civilizações para sugarem-na
e pretendem dominar este planeta. São conhecedores
de tecnologia avançadíssima, dominam a cibernética,
a energia atômica e as mutações genéticas.
Conhecem as ciências naturais muito bem e têm
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condições de avançar tecnologicamente em curto
espaço de tempo, trazendo diversas inovações que
fascinam os seres mais incautos, os que apenas
ambicionam a evolução técnica e material e que
não dispõem de evolução moral suficiente para
se desligarem da ambição desmedida e da busca
insaciante pelo poder.
Encontraram nessa humanidade de superfície
várias chagas abertas pelas quais se adentraram qual
vermes e andam tomando conta de diversos setores
que dominam este planeta. Existe pactos selados há
algum tempo com diversos países poderosos da Terra.
Buscam, incessantemente, o domínio desse Orbe pela
guerra, poder político e financeiro.
A partir de um determinado momento, esses seres
avançaram vertiginosamente no campo da genética e
da energia atômica. Homens da superfície, líderes de
diversos povos aliam-se e submetem-se a esses seres
negativos, apenas por sede de poder e domínio. Mas
é chegada a hora de cessar rapidamente esta atuação,
porquanto há um malefício geral e que avança a tal
ponto que sequer podeis imaginar.
Houve criações de verdadeiros monstros, seres
alijados de evolução superior e desprovidos de vida
espiritual; também houve a criação de máquinas
desmaterializadoras, de máquinas tão poderosas que
podem comprometer não só o planeta Terra, mas todo
o Sistema Solar.
25

Há um limite que foi imposto pela GFBU e que
será respeitado, custe o que custar. Há um trabalho
profundo e sério nesse sentido. O que a Fraternidade
pede aos seus servidores é que haja desprendimento,
que haja evolução moral profunda e integração total
ao trabalho, para que possam estar num nível que não
sejam atingidos por esses seres. Que estejam vibrando
numa faixa em que possam ser utilizados durante o
sono para trabalhos e combates.
Irmãos, despertai vossa consciência para a seriedade
desse trabalho. Bem sabeis que o mundo, de uma
forma geral, não está interessado num trabalho
evolutivo superior. Os homens estão tomados pela
ilusão do materialismo, estão cegos e jazem esperando
apenas riquezas materiais. O despertar dessas almas
é trabalho árduo. Necessitamos de vossa entrega, de
vosso empenho constante no sentido de evoluirdes
enquanto espíritos encarnados e facilitardes a chegada
das energias espirituais através de vós.
Tendes fé e confiança. Agora, mais do que momento
algum, é necessário entregar-vos seriamente ao
trabalho.
Quem vos fala através de projeção é vosso irmão
Setum Shenar. Desejais fazer alguma pergunta?
Margarida – Existem outros grupos de seres negativos
agindo?
S S – Há diversos grupos. A citação desse
especificamente faz-se necessária devido a influência
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direta em vossa ciência e tecnologia. Mas existem
inúmeros seres, inclusive aliados a eles que trabalham
e que querem, de qualquer sorte, solver algum tipo de
energia, pegar alguma migalha dos destroços dessa
humanidade.
Tende, em vossa mente, abertura suficiente, para
perceber que a decadência dessa humanidade de
superfície é como ferida atraindo inúmeros insetos que
querem sorver restos desta chaga lamentável. Por isso,
não há outra forma, a não ser o sofrimento intenso para
iniciar a redenção. Saibais que estão sendo treinados
intensamente para atitudes que deverão ser tomadas
de agora em diante.
Irmãos, estejais atentos e vigilantes. A Terra está
como que alijada das Energias Superiores. É muito,
muito difícil a descida de energias superiores a este
planeta. Há um esforço imenso para que possamos
nos comunicar e trazermos informações. Reuniões de
grupos de pessoas são necessárias para que possam
ser emitidas pequeninas mensagens. Saibais que tudo
quanto é possível ser feito na Esfera Superior para
manter unida a Egrégora Grupal, é feito, mas é preciso
um maior esforço individual das criaturas.
Que a Luz esteja convosco, que a fé e a perseverança
não vos falte. Irmãos, nós vos suplicamos: dai um
passo em direção ao Alto e as Energias Superiores
caminharão milhas e milhas em direção a vós. Estejais
abertos, pois vossa humanidade necessita de vós.
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Se pudésseis ter um vislumbre da situação planetária,
nada mais vos importaria, senão o Caminho Espiritual.
Setum Shenar (Com. Substituto de Ashtar Sheram)
Em 27/12/1998

07. Divorciados das Leis Divinas
Queridos irmãos, que a Paz do Cristo esteja entre vós
e a Força do Comandante Ashtar Sheram nos envolva
nesse momento!
Quem vos fala é Setum Shenar, designado para
trazer-vos informações sobre os Seres extraterrestres
que se encontram na Terra e estão divorciados das
mínimas Leis que regem os Universos.
Meses atrás, passei a vós algumas informações sobre
esses Seres; hoje, venho complementá-las.
Eles são oriundos de um planeta já extinto e migram,
de orbe em orbe, tentando sugar as últimas energias
de planetas em fase de transição. São muito diferentes
dos seres negativos que aqui existem, que tendes
conhecimento e com os quais lidais. Os denominados
“Reptilianos” atuam tanto no plano astral, quanto no
plano físico e dominam técnicas de controle mental.
Manipulam pessoas encarnadas que detém posição
de comando mundial na Terra e praticamente
monopolizam as decisões, assim como os seres que
detem poder econômico do planeta.
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Os humanos que pactuam com os Reptilianos
têm consciência do pacto que fazem com as Trevas.
Entretanto, o que nem todos sabem é a extensão
de suas ações trevosas. Os principais governantes
têm pleno conhecimento da origem e das intenções
malignas dos seus comparsas.
Os humanos, detentores de poder, estão iludidos,
pois pensam manipular os Reptilianos, mas a verdade
é que eles são muito mais poderosos que os pobres
humanos.
A missão que me trouxe tem, por objetivo maior,
esclarecer-vos que eles já estão atuando, há algum
tempo, em áreas estratégicas de segurança de vossa
humanidade. Atuaram, e atuam, nos mecanismos
da energia, assim como na engenharia genética e
cibernética. Possuem altíssima tecnologia e a repassam
para certos governos; em troca obtém o direito de
sugarem as energias do planeta.
As criaturas humanas são como peças num jogo de
xadrez nas mãos desses seres negativos.
Conhecem profundamente a personalidade
dos seres humanos, suas fraquezas e todas as
características do planeta e sua humanidade. Utilizamse dos comandantes mundiais e dos detentores do
poder econômico, para manipularem todo o planeta
de forma direta ou reflexa, escravizando povos, pois a
miséria e o caos estão se espalhando vertiginosamente
no vosso querido Mundo.
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Irmãos, esses seres não possuem qualquer
resquício de piedade, não podem ser convertidos no
momento, no estado em que se encontram. Tem pleno
conhecimento da existência de Grupos de Trabalho,
porém esses Núcleos estão preservados pela Grande
Fraternidade Branca Universal (GFBU).
Esses Seres dominam a matéria física e astral, com
extrema habilidade. Transitam de um ponto a outro,
do astral ao físico, não necessariamente estando sob
sua forma original. Podem tomar outros corpos, criar
outros corpos e camuflar corpos.
Sua tecnologia, e grande experiência na genética,
facilita a criação de corpos desprovidos de alma que
são utilizados como bonecos vivos para seus fins
malignos. Também criam “elementais artificiais” no
plano astral, para servirem às suas nefastas ações.
Sei que muitas são as dúvidas, pois esta matéria
constitui assunto novo. Por isso, estaremos repassando
informações durante um período relativamente longo,
para compreenderdes a gravidade e profundidade do
assunto.
Um ponto muito importante que deveis saber e
divulgar é que os Reptilianos, apesar de possuírem
o seu arsenal no subterrâneo terrestre, não podem
ser confundidos de forma alguma pelo público com
os Seres Intraterrenos.
Os Seres Intraterrestres têm uma função muito
especial nessa hora de “transição planetária”. Por
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isso, é preciso que as informações sejam muito
claras, para não deixarem dúvidas.
Os Reptilianos, seres extraterrestres, não são
habitantes do interior da Terra; construíram cidades
artificiais com sua ciência e tecnologia avançada,
conhecimentos estes que dominam o mundo material
e astral, sendo, porém, desprovidos de qualquer
evolução moral.
Devido à capacidade desses Seres de tomarem
as formas que queiram, eles podem apresentar-se
como Intraterrestres ou Extraterrestres evoluídos.
Somente o portador de uma vibração espiritual
elevada, fé inabalável no Altíssimo e a entrega ao
trabalho espiritual são capazes de imunizarem os
indivíduos da sua ação perversa. Daí a necessidade
do conhecimento e compreensão para saber como
atuar com esses Seres.
Eles terão um destino profundamente doloroso.
Pensam ter acesso livre a todos os Orbes e praticar
suas chacinas, pois atuam como “hienas”, engolindo
todos os restos do caos, da dor e do sofrimento
de humanidades enfermas. Entretanto, assim
não o é, porque a GFBU limita suas ações, sendo
permanentemente monitorados.
Irmãos, estejais certos de que o Governo Celeste
Central rechaçará a ação desses Seres no momento
certo. Porém, todos que se alinharam, compactuaram,
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que conseguiram auferir gozos da atuação maléfica
desses seres, também terão que responder por suas
ações.
Setum Shenar, Vice do Comandante Ashtar Sheram
Em dezembro de 1998

08. Mentes em Alerta
Paz!
A vós foi confiado valoroso tesouro.
Lembrai-vos das palavras do Mestre: “Virei como o
ladrão”.
Ninguém o esperará.
Já vos indagastes se estão preparados para a grande
hora?
Observai o mundo ao vosso redor; o caos vigora em
todos os recantos.
Sucumbem os valores e os princípios cristãos.
Somente a vontade egoísta do homem tem lugar.
Como uma grande tormenta sem fim, todas as
belezas superiores são esmagadas, sejam elas naturais,
morais ou espirituais.
Vosso Mestre vos alertou quanto aos sinais.
Estejais com os corações abertos e as mentes em
alerta para conseguirdes perceber todos os enigmas e
decifrá-los.
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Sois desbravadores de fronteiras, mas para isso é
preciso coragem e fé.
Não basta proclamar aos quatro ventos as mensagens
que vos são confiadas. É preciso crer verdadeiramente
em seu conteúdo e gravá-las definitivamente em vosso
íntimo, vivenciando-as.
Não somente por vossas palavras convencereis
vossos irmãos, mas principalmente por vossas atitudes.
Proclamar o Cristo é praticar suas palavras e entregarvos aos seus ensinamentos.
As dores se multiplicam, mas a redenção se aproxima.
Abri vossos corações e implantai a fé, de uma vez por
todas, em vossas vidas.
Praticai a caridade em sua mais alta expressão,
doando-vos, sem medidas, ou restrições.
Doai-vos, sem esperar receber.
Ofertai-vos, sem requerer gratidão alguma.
Desapegai-vos de tudo quanto vos acorrenta à Terra.
Evolui para que possais alçar vossos irmãos.
Segui o rumo traçado por vosso Mestre.
Setum Shenar, Vice do Comando Ashtar
Em 08/03/1999
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09. Não confundir nunca Magos
Negros com meros feiticeiros
Magos Negros são indivíduos profundamente
conhecedores e treinados na magia.
Em muitas encarnações, estiveram ao lado da
Luz e alcançaram até alguma iniciação no Bem,
mas decidiram juntar-se à Hierarquia Negra e assim
formaram o topo da cadeia cármica terrestre do lado
negativo.
Esses seres (Magos Negros) desenvolveram uma
capacidade muito grande de dominar as forças astrais
e mentais e que, de alguma forma, estão ligadas à
cadeia cármica da Terra, dentro da rota de expiação do
mesmo.
Os Chefes das Trevas ou feiticeiros manipulam
formas-pensamento, larvas astrais e outros seres do
plano astral. Nesta categoria, existe uma gama muito
grande de subespécies, onde estariam incluídas as
dos Escorpiões e da Serpente Vermelha e mais uma
variedade de seres que são classificados de acordo
com a formação astral que possuem, devido a grande
carga deletéria que carregam em seus corpos.
Assim aconteceu com seres que tomaram as mais
diversas formas, habitando no vasto mundo astral,
inclusive nas regiões abismais.
A época em que foi abordado esse tipo de literatura,
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ainda não havia algumas espécies, que posteriormente
surgiram devido ao adensamento da psicosfera
terrestre.
Bem sabeis que, à medida em que o caos se prolifera
no plano físico, o mundo astral se adensa, e assim é
dada a oportunidade de criações de monstruosidades
cada vez mais horripilantes.
Setum Shenar, Vice do Comando Ashtar
Em 13/03/1999

10. Processo de Transição
Paz no Cristo!
Irmãos, com a abertura dos portais de acesso ao
Astral Inferior, o trabalho daqueles que labutam na
seara do Cristo será, a cada dia, dificultado.
Quiséramos poder dizer-vos que a situação na
superfície melhorará, mas isso não é possível.
Além de toda a psicosfera do planeta encontrarse inteiramente contaminada pelos pensamentos
negativos e sentimentos inferiores dos homens, as
forças deletérias do astral inferior inundam toda a
superfície.
Os limites magnéticos entre o Astral Inferior e a
superfície da Terra são cada vez mais tênues. Toda
sorte de influências negativas dissemina-se.
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Há reciprocidade entre os sentimentos inferiores
nutridos por grande parte da humanidade e as
energias negativas que emanam das zonas astralinas
de baixo teor vibratório, o que facilita enormemente o
intercâmbio das trevas com os seres encarnados.
Essa conjuntura negativa faz parte do “processo de
transição” e é estimulada pela proximidade do Astro
Higienizador.
Por isso, irmãos, é preciso fortalecerem-se, pois as
tarefas não serão minimizadas; ao contrário, serão mais
numerosas a cada dia, e os obstáculos à consecução da
Obra do Bem serão multiplicados.
Como já vem sendo alertado, não haverá meio termo
ou espaço para seres indecisos: ou estarão labutando
na seara do Cristo ou se unirão às legiões do mal.
É muito importante que cultiveis a coragem e que
vos entregueis ao Alto a cada instante, pois os testes,
ataques e investidas trevosas não cessarão. Não haverá
tréguas.
Que vossos corações estejam preparados e vossos
espíritos, fortalecidos!
A Grande Batalha do Bem contra o Mal já se iniciou e
cada minuto é importante para a vitória da Luz.
Setum Shenar (Comandante Substituto
do Com. Ashtar Sheram)
Em 21/05/1999
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11. Caminhai com Vossos Próprios Pés
Amados irmãos, que a Luz e o Amor do Mestre Jesus
cheguem ao coração de cada ser!
A cada dia, hordas e hordas de seres são libertados
do Astral Inferior, tomam a superfície e espalham toda
sorte de negatividade no planeta.
Por outro lado, formas pensamentos produzidas
e alimentadas pela humanidade ao longo de eras,
também são libertadas e podem atuar sobre a esfera
psíquica dos seres humanos.
Multidões de desencarnados vagueiam sem rumo,
presos aos seus instintos e aos seus apegos, no tumulto
geral que paira no astral e no mental do planeta Terra.
Para realizarmos nossas tarefas de auxílio, junto a
esta humanidade, são travadas batalhas constantes
para se conter, dentro do mínimo possível, as Forças
Involutivas que se apossam momentaneamente da
Terra.
Diante desse quadro dantesco, somente a Fé sincera
e a disposição ao trabalho podem trazer-vos à trilha
segura a fim de que possais caminhar erguidos e
protegidos.
Vimos alertar-vos, Servidores da Luz, de que é
preciso aprenderdes a caminhar com vossos próprios
pés, desviando-se confiantemente das armadilhas e
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dos abismos que a senda espiritual possui.
Nós estamos sempre vos protegendo, auxiliando
e amparando, neste momento de difícil prova que
escolhestes, e estais servindo.
É necessário vosso esforço, é muito importante que
desenvolvais vossas qualidades e defesas.
É preciso aprenderdes a resguardar-vos, atuando com
prudência e astúcia para não serdes alvos fáceis nessa
dura batalha; ao contrário, sejais bravos, guerreiros
fortes, a resgatar e auxiliar vossos irmãozinhos que
iniciarão a caminhada.
Peço-vos, irmãos, aprendei a cultivar o silêncio;
aprendei a fazer o uso correto da palavra e que estejais
alertas, evitando discussões toda vez que um irmão
vosso proferir uma idéia contrária a vossa e até mesmo
aos ensinamentos cristãos.
Deixai-o de lado e elaborai uma oração entregando-o
ao Pai.
Para as fases que se iniciam, é necessário que o
servidor aprenda a proceder de forma inteligente para
não ser, num momento de fraqueza, abatido pelas
forças do mal.
Com a atuação mais intensa do astro Higienizador,
que a cada instante se aproxima, os instintos inferiores
afloram nos seres humanos. As tendências negativas
eclodem e espalham a dor, o sofrimento e a degradação
moral.
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Para ficardes protegidos, é preciso aprenderdes
a viver com esse tipo de situação mantendo vossa
vibração elevada e isso não é tarefa fácil.
Por isso, irmãos, preservai vossas energias, evitai
discussões, embates, mal entendidos desnecessários.
Aprendei a recuar porque assim estareis mais seguros.
Que a Luz do Divino Mestre Jesus ilumine o coração
de cada um de vós!
Eu, vosso Irmão Setum Shenar, deixo-vos a minha
Espada de Força e de Luz, a concitar-vos para o embate,
pois sois guerreiros e assim permanecereis até o fim.
Setum Shenar, Vice do Comando Ashtar
Em 27/08/1999

12. Para os Discípulos
Os discípulos devem cultivar a coragem. Não podem
temer as dores e os obstáculos. Seus corpos são como
o metal que deve ser forjado no fogo das provas, para
que sua têmpera seja afiada e precisa.
Não espereis conforto em tempo de guerra. Enchei
vossos corações com amor e vossa mente com força
e fé. Segui sem temores a trilha espiritual. Se o perigo
vos espreita, a proteção do Mestre vos escolta.
Setum Shenar
Em 08/10/1999
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13. Conselhos do Comandante Setum Shenar
As instruções repassadas a este grupo sobre
os seres reptilianos foram determinadas pela
GFBU, a fim de esclarecer-vos e alertar-vos sobre a
periculosidade desses irmãos.
A atuação perniciosa desses Seres impõe cuidado,
vigilância e atenção. Não há necessidade de temores,
mas a prudência é essencial a vossa conduta.
Não vos deixeis contagiar por idéias
desarrazoadas ou teorias inovadoras. Segui o rumo
traçado para vossa tarefa com doação ao próximo,
seriedade e fidelidade aos preceitos evangélicos.
Evitai debates inúteis ou embates intelectuais.
Esclarecei, alertai e entregai ao Alto vosso
Trabalho. Aqueles que estão maduros e despertos
compreenderão as mensagens verdadeiras.
Mantende vossa mente em equilíbrio e sede fiéis
às normas da GFBU, garantindo vosso êxito. Estamos
sempre em acompanhamento permanente e vigilância
constante de vossos passos e tarefas.
Que a paz, do Comando Ashtar, esteja convosco,
hoje e sempre!
Setum Shenar (Vice do Comando Ashtar)
Em 04/02/2000
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14. Comunicação
Paz, meus Irmãos! Sois seres privilegiados na Terra,
pois a vós é dada visão panorâmica dos acontecimentos
planetários.
Não penseis, entretanto, que esse privilégio vem em
função do muito que sois; ele vem, sim, em decorrência
do muito que deveis.
Fostes colocados pelas Mãos Misericordiosas de
Deus em situação tal que podeis, ao mesmo tempo,
trabalhar no resgate de vossas falhas individuais e
igualmente servir de instrumento na libertação de
tantas almas ignorantes.
Por isso, irmãos, não olvideis. Estamos entre vós e se
apresentamos notícias tristes e dolorosas é para vos
apossardes da tarefa que assumistes, de divulgação
do processo seletivo que ocorre atualmente em vosso
planeta.
Muitos de vós, como já dissemos, vêm de outra
origem planetária, e crede: para lá só retornareis
após saldado o último débito com este planeta que
vos abriga, desde priscas eras.
Que nada vos impeça de prosseguirdes lutando. Às
nossas palavras cabe a tarefa não de convencer-vos,
mas de calar em vossos corações os sons atribulados
da vida material, deixando aflorar a batida uníssona da
vibração do Amor Universal.
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Cada um de vós que, direta ou indiretamente, vem
lutando na Seara do Bem, retirai o véu da dúvida e do
descrédito e avançai firme e decidido pois será vossa
atitude que abrirá os caminhos.
Estamos convosco e aquele trabalhador que,
seguindo a Luz, não desanimar, contará com nossa
assistência em qualquer que seja o obstáculo que se
lhe interpuser. Contra o desânimo de vossas forças
nada podemos, pois automaticamente aos vos
ligardes nessas vibrações febris planetárias, sois
sugados em vossa energia vital pelos Comandos
das Trevas.
Não é necessário escolherdes: ou estão a trabalhar
pela Luz, ou vossos corpos serão edemaciados e suas
energias aproveitadas pelas Trevas. Não há, neste
caso, caminho do meio.
Eu vos saúdo, em nome de Jesus, e vos convoco
para mais uma batalha nesta noite, contra aqueles que
avançam confiantes contra vós.
Erguei-vos do desânimo e descaso em que vos
encontrais, lutai pelo Bem e em nome de Jesus. O
Cristo Planetário vos guarda e aos seus.
Paz em todos os Quadrantes!
Setum Shenar, Vice do Comando Ashtar

Esclarecimento de Margarida: Terminada a
mensagem, o canal (ou médium) me indagou se eu
queria fazer alguma pergunta. Eu fiquei confusa, pois a
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mensagem fora psicografada (escrita). Estando distante
do canal, não sabia quem a havia transmitido. Pensei um
pouco e depois perguntei: “Quem deu esta mensagem”?
Médium – Foi Setum Shenar.
Ao ouvir este nome, lembrei-me rápido de uma
mensagem recebida dois dias antes, e perguntei: “Irmão,
posso colocar na Divulgação 25 as revelações feitas pelo
Comando Ômega sobre os Reptilianos, dois dias atrás”?
Setum Shenar - Pode e deve.
A essa altura, antes que minha boca pronunciasse algo,
ele já escrevia o Pode e Deve. Depois, acrescentou:
Entre aqueles que trabalham irmanados ao Bem
nada devemos. Deveríeis perguntar o que vos foi
intuído para que ouvísseis a resposta, pois era preciso
que assim fosse.
Setum Shenar, Vice do Comando Ashtar
Em 03/04/2000

15. Perdoar, amando o próximo
Paz, em Jesus!
Fostes convocadas a este trabalho em nome do
Cristo Jesus e, sob o Seu comando, ireis marchar para a
batalha, por caminhos escuros e desconhecidos.
Nada temais por vós. O acoplamento energético de
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vossos corpos encontra-se em fase final. Sois todas um
só corpo e com este ireis lutar e derrubar as Trevas que
insistem em desafiar a Luz.
Não desvieis das vossas mentes as palavras do
Mestre Nazareno: “Perdoar, amando ao próximo como
a si mesmo”. Estareis permanentemente coligadas com
as Energias Superiores que vos sustentam e guiam.
Segui confiantes. Sois aptas para a tarefa.
Paz, em Jesus!
Setum Shenar / Shama Hare
Em 05/01/2001

16. O Guardião da Caverna
Paz, Amor e Luz!
Meus queridos, fostes designados para cumprir
importante tarefa. Tereis que enfrentar o “Guardião da
Caverna”. Ele vos parecerá adormecido, manso. Mas,
devo alertar-vos: estará bem desperto quando chegar
o momento certo.
É necessário pegar a chave, antes de adentrardes na
caverna. Ela tem o segredo que necessitarão para rachar
os ovos e, assim, promover a libertação daqueles
que teriam como tarefa ampliar o espectro de dor,
sofrimento e violência na Terra.
Todo cuidado é pouco diante dessa tarefa, pois
se fordes atingidos pelos gases mantenedores da
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atmosfera maligna, alimentadora daqueles seres,
sofrereis agravos que se manifestarão em vosso corpo
físico.
Estareis protegidos, porém, o perigo existe e é real.
Temos a certeza de que não recuareis. O Guardião
do Mal tem seis pontos vitais vulneráveis, os quais
devereis atingir: olhos, cabeça, ponta de cauda,
pescoço, abdome e coração. Vossas armaduras estão
completas e vossas armas, a postos.
Avante! Amor e Luz!
Setum Shenar (Vice do Comando Ashtar)
Em 05/01/2001

17. Na proporção de 1 para 10
Prezadas irmãs, que a paz dos Mestres vos abençoe
a caminhada!
Muitas são as forças involutivas espalhadas pelo
planeta, porém toda força primitiva é limitada em sua
ação e expansão.
Para cada dez seres imbuídos no propósito do mal,
um coração bondoso, tocado pela Misericórdia Infinita
do Pai, oferece a resistência firme da Luz Amorosa,
projetada por Cristo.
Nada temais, embora cresça a influência do mal
sobre a Terra e, suas manifestações, aparentemente,
dominem as mentes humanas. Haveremos de romper
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as frágeis barreiras escuras e densas, interpostas entre
nós e os amados pupilos que nos aguardam para o
regozijo do retorno à Luz.
Enquanto os serviçais obreiros das trevas atuam,
urge alcançarmos seus chefes, retirando-lhes o “pseudo
poder” que pensam possuir. Enquanto a espada vibra
nos seus corações, mantendes firme a mente, no
propósito de eliminar seus núcleos de ação.
Nossa estratégia prevê, para os momentos finais,
o enfrentamento das bestas-feras, sem dúvida.
Porém, são desprovidas de cérebro desenvolvido,
representando mera força bruta e primitiva da
natureza, como um terremoto, um maremoto ou outra
força semelhante. Entretanto, são seres humanos que,
sem dúvida, representam enorme risco para os filhos
do Cordeiro, puros de coração e mente.
Esses seres, contudo, serão muito mais fáceis de
erradicar, retirando-os da Terra, através das nossas
naves. Por outro lado, há que se lembrar que sua
presença entre os homens cumpre Desígnios
Superiores que visam a depuração e o expurgo de
muitos erros pretéritos, praticados por muitos dos
encarnados no momento.
Cumprindo, portanto, os Desígnios Maiores, vimos
compor vossas forças, Guerreiras do Bem, para mais
esta investida.
Estaremos convosco nos dias que se seguem,
intuindo, instruindo, amparando, protegendo,
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confortando, para que penetreis no “reduto das bestas”
e de lá retireis aquelas criaturas já em condições de
serem resgatadas; as demais, serão aprisionadas
por nós e seguirão imediatamente para um “Planeta
Prisão”, onde muitos já se encontram, em preparação,
para reencarnarem em outro mundo.
A partir de hoje, à meia-noite, sugerimos que inicieis
a conhecida dieta alimentar para concentração de
energias superiores, que auxiliarão vossos corpos
físicos a suportarem as fortes rajadas de energias
deletérias de que sereis alvos, direta ou indiretamente.
Irmãs amadas, sede fortes e perseverantes em vossos
propósitos, pois, no máximo em 15 ou 20 dias terrenos,
terá fim nossa empreitada.
Eu vos saúdo, em nome da Luz, e vos abraço,
amorosamente, em nome de Jesus!
Setum Shenar, Vice do Comando Ashtar
Em 31/01/2001

18. Nós, Exilados
Amados, eis que vos trago, como oferenda de Luz,
a certeza de que estais com Jesus, e que Jesus está
convosco.
Muitos anos se passaram (milhares) e, desde então,
estais a vos desenvolver sobre a superfície do orbe
terrestre. O acompanhamento dedicado que vos
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dispensamos desde aquela época começa a revelarse agora, no que prenuncia os primeiros sinais da tão
esperada mudança, desde que aqui vos trouxemos,
exilados de outros mundos.
Ao contrário do que muitos pensam, não apenas
de Capela, como chamais, porém igualmente de
outros Orbes vieram seres decaídos, portadores
de inteligência superior, contudo, ainda fracos em
moral e amor.
Muitos deixaram para trás família extensa, bem
como fortes laços de amor, que mesmo assim, não
foram suficientes para evitar-lhes a queda.
Igualmente agora, vossa humanidade preparase para nova limpeza e transferência planetária.
Muitos decaídos de hoje encontrar-se-ão em novos
e mais adequados planetas, unindo-se a outros seres
degredados que já estão sendo recolhidos de mundos
paralelos a este. Desta vez, porém, não haverá tanta
mistura como o fizemos neste planeta.
Haveremos de dispor os seres de tom vibratório
semelhante, de modo que cada mundo esteja repleto
apenas de almas afins.
Nestes casos, os contatos entre afetos (seres
queridos) distanciados pelo grau de vibração, serão
estabelecidos apenas em corpo astral, nos momentos
de repouso, daqueles considerados enfraquecidos
pelas lutas renhidas que enfrentarão. No exílio,
distantes dos amores, é que poderão refletir e buscar a
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Deus, Fonte de Amor Infinito.
Maior do que o exílio moral e descenso vibratório,
o isolamento voluntário dessas almas representará,
para cada uma delas, a escalada dolorosa, demorada e
obrigatória em direção ao progresso.
Sede, pois, todos vós, anunciadores destas
Mensagens de Luz para aqueles que ainda temem
ou duvidam, creiam. Através da fé e da confiança na
Justiça Divina conquistai o direito/merecimento de
situar-vos à direita de Deus Pai.
O exílio, na atual conjuntura, de seres renitentes
no erro e já decaídos, representará prova infinitas
vezes mais dolorosa do que pode avaliar a mente
humana da atualidade.
Eis que vos falo e trago estas palavras em nome
do Mestre Jesus.
Paz eu vos deixo, saudando-vos humildemente!
Um vosso servo e amigo, vice do Comandante Asthar
Sheram.
Setum Shenar, Vice do Comando Ashtar
Em 09/02/2001

Esclarecimento de Margarida: Aproveitando o
ensejo da revelação transmitida acima pelo irmão Setum
Shenar (sobre os decaídos), inserimos aqui uma pergunta
que fizemos ao Comandante Yury em outra situação,
mas que tem relação com o assunto.
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Margarida – Por que gostamos tanto dos nossos
irmãos, os índios Xavantes? Será devido a função deles
em relação à cidade subterrânea de Letha, ou devido a
alguma encarnação nossa como indígenas?
Yury – Os seres decaídos que se utilizam atualmente
deste planeta para depuração, foram inicialmente
agrupados e percorreram, ao longo da história, como
coletividade, determinados estágios.
Os faraós egípcios, e quando nos referimos aos
faraós, destacamos sempre que há individualidades
seguindo caminhos distintos, porém em sua grande
maioria, os faraós do Egito, grupo ao qual pertencestes,
reencontram-se mais uma vez, após longa jornada
de trabalho na espiritualidade, como coletividade
indígena reencarnada neste, que é hoje, vosso país.
Assim como estivestes reunidos naquele tempo no
antigo Egito, também aqui já estivestes reunidos como
indígenas. Vem de lá, a vaga lembrança registrada
em vosso inconsciente, traduzida na afinidade que se
manifesta no contato com aquele povo Xavante.
M – Obrigada, Irmão, pela revelação. Sentimos um
carinho muito grande por aqueles irmãozinhos com os
quais fizemos contato e amizade.
Y – Recomendamos que vossas perguntas sejam
registradas e depositadas em local próximo para que
possais esclarecê-las sempre que possível em nosso
contato, pois dada a extrema densidade crescente em
vosso planeta, a projeção de nossas mensagens torna50

se cada vez mais trabalhosa, dispensando bastante
energia.
M – Para que haja comunicação?
Y – Sim. A Paz vos trouxe, a Paz vos deixo,
mergulhados Nela.
Comandante Yury

19. Mantende-vos ligadas ao Pai
Vosso passado aflora, diante da forte influência
negativa do reduto, onde permaneceis para execução
desse trabalho.
Mesmo quando em vigília, réplicas idênticas a vós
permanecem no astral, dali transmitindo aos outros
corpos a descarga energética deletéria. Sob comando
teleguiado por nós, desempenhais as mesmas
tarefas de um ser completo, mesmo estando vossos
corpos desdobrados, tudo se encontra em ordem e
transcorrendo conforme o planejado.
Deixai livres vossas mentes, não buscando o
acontecimento do porvir. Mantende-vos ligadas ao
Pai, através da oração e de vibrações de fé e esperança.
Mantende ligada e acesa a Luz interior, para que
possais queimar os resíduos provenientes dos charcos
umbralinos, aos quais temporariamente vossos corpos
“mentais inferiores” encontram-se prisioneiros.
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Nada de ruim permitirá Deus que vos acometa.
As dores, que por ventura sentirdes, serão apenas
lembranças que se reavivam em contato com os fortes
odores do lodo fétido.
As cenas presenciadas durante as duas últimas
semanas igualmente vos feriram as tessituras sutis da
alma em ascese espiritual.
Que nada vos detenha. Força e combate ainda serão
necessários, agora mais do que antes. Confiantes,
obteremos a vitória e muitas criaturas serão socorridas,
outras protegidas e amparadas.
Salve a Luz! Salve a Força e o Poder do Divino Mestre
Jesus!
Setum Shenar, Vice do Comando Ashtar
Em 13/04/2001

20. Observando
Vidência: Vejo um Reptiliano muitíssimo grande,
próximo ao campo de batalha, reduto das bruxas. Ele se
encontra afastado do círculo dos Seres da Luz, apenas
observando. Em seguida veio a explicação:
Estes seres trevosos não estão por fora deste “reduto”
das Trevas. Abastecem as energias perversas, tornando
possível a sustentação deste local até o momento
presente.
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Afastados, assistem a derrocada das Trevas, pois
sendo muito inteligentes, sabem reconhecer a derrota.
Revidar seria gasto extra de “energia trevosa”, o que
não lhes interessa.
Avante, guerreiros! Muitas batalhas ainda tereis que
enfrentar, até findar-se o saneamento planetário.
Jesus a vos guiar, envolvendo-vos com Seu Amor.
Setum Shenar (Vice do Comando Ashtar)
Em 13/04/2001

21. Festival de Wesak (2001)
Vidência: Nessa concentração, revi a “Montanha” e
muitos grupos se encaminhavam para ela, escalando-a.
Uns estavam bem próximos do topo, e, em ordem
decrescente, haviam grupos até o sopé. Era visível a
alegria de todos, mesmo dos que estavam lá embaixo. A
energia que pulsava no local era indescritível.
Tornei a ver o “laboratório” e, desta vez, percebi que
além das incubadoras, haviam prateleiras onde muitos
ovos estavam depositados. O ser que guardava a entrada
do local já não parecia tão agressivo; estava envolto
numa malha muito fina de luz azul. Talvez, por isso,
mudara o comportamento. Após, veio a mensagem:
Paz em vossos corações!
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Vossa energia concentrada, unida, adentra círculos
inimagináveis por vós. Neste momento, estais
preparados para um grande resgate, onde milhares
de ovos e casulos serão içados às naves e depois de
um determinado tempo, serão despertos do sono
hipnotizador.
Para tal feito, ireis ao reduto de atento guardião e
com ele (através do conhecimento da Doutrina Cristã
do Amor, que lhe tem chegado nestes últimos tempos)
resgatarão vossos irmãozinhos.
Wesak é um festival, ou melhor, um encontro de
energias, enviadas de todos os pontos do planeta,
concentradas no Amor e no Bem comum, que vem
libertar, retirar do jugo da escuridão, seres que um dia
se tornarão trabalhadores da Seara do Senhor.
Dentro destes ovos existem embriões da linhagem
direta das trevas, projeção ilusória da existência do mal.
Mas, também, existem aqueles que foram ludibriados
pelas forças nefastas da escuridão, que se aproveitaram
da fragilidade da fé dos invigilantes e se apoderaram
deles, arregimentando-os para engrossarem as fileiras
de seus exércitos profanos.
Sabemos que desativar este laboratório não é tarefa
fácil. Mas sabemos, também, que não há recuo por
parte dos Guerreiros do Divino Mestre, pois acreditam
na proteção e fortalecem sua Fé no Candeeiro do Amor
Incondicional.
Paz, Amor e Luz!
Setum Shenar (Vice do Com. Ashtar Sheram)
Em 05/05/2001
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22. Libertai-vos dos apegos vãos
Muitos de lá vieram e eles para lá voltarão. Com os
filhos da Terra, esquecidos vagueiam. Porém, sobre a
Terra, filhos há que daqui sairão; no entanto, outros
ainda não.
Plano descrito pelos Engenheiros do Espaço,
definiram o Projeto Terra como laboratório para
formação de classe de espíritos elevados.
Através da depuração cíclica, vimos acompanhando
a evolução da vida na Terra. O homem ocupa o ápice
desta pirâmide. Eis que se aproxima o prazo dado para
o encerramento da programação, tendo inúmeros
seres alcançado seus objetivos elevados de progresso.
Outros, porém, relutantes, temerosos e rebeldes,
ainda permanecem em sua luta contra seus próprios
instintos; estes lutarão até o fim, confirmando-nos, ou
não, sua escolha de ascensão.
Como já vos disse o Mestre Ramatis, “não se deve
colocar macacos habitando palácios de cristal”. Os
libertos pelo trabalho, finalmente, verão descortinar-se
diante de si o véu de suas lembranças, e, desse modo,
muitos serão atraídos para seus mundos de origem.
Existem, ainda, aqueles que sentindo a aproximação
de irmãos extraplanetários, sentem contraírem-se as
fibras do coração, esmagadas pela saudade da família
espiritual, deixada para trás num passado longínquo.
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Guerreiros, irmãos! É chegada a hora de enxergardes,
pela força da fé, a verdade que se acerca de vós!
Trabalhai na depuração de vossas almas. Alimentai,
de fé, a coragem de perseverar no Bem, e todos
alcançarão a Luz.
Libertai-vos dos apegos vãos, pois a vossa
ascesse espiritual não levará seus amores, parentes
e amigos. Cada um deverá construir a escada de
sua subida espiritual, galgando os degraus através
de esforço próprio de sua redenção. Aquele que na
frente estiver, tão somente poderá auxiliar aquele
que abaixo dele vier.
Sede, cada um de vós, construtor da nova Ordem
Planetária, onde reinará a Luz, do Amor abençoado do
Cristo.
Setum Shenar
(Sub-comandante do Comando Ashtar)
Em 04/09/2001

23. Colônia Espiritual do GESJ
Amadas filhas, a Colônia que vindes visitando,
durante o sono, abriga aqueles seres por vós socorridos
e acolhidos. Humildes e dóceis, permitem que se
acerque deles o tratamento que necessitam.
A Colônia que tendes visitado, e que durante
o sono vos abriga e revigora as forças, recebe,
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encaminha, orienta e ampara muitos dos seres
inimigos da Luz. Seres que foram vencidos por vós
em combates. Combates que, incansavelmente, se
repetem, uns durante a noite e outros mesmo em
vigília, durante o dia.
Muitas obras iniciam-se do pouco que é possível
ofertar ao próximo, porém, na medida em que a este
pouco unem-se outras pequenas partes, elas crescem
e crescendo ganham vulto. A forma que tomou é
resultado da união de forças de muitos seres dedicados
que vêm trabalhando, sob a égide “Servos de Jesus”.
Agora, já podemos informar-vos que, por ocasião
da ascese grupal deste Núcleo de Trabalho, esforço
de muitos seres dedicados, o Grupo ganhou forma de
Colônia. É um “agrupamento espiritual de trabalho”,
ligado a esta Casa.
Sua energia é mantida pela energia dos trabalhadores
do GESH, do GESJ de Vitória, do GESJ de Jacaraípe e do
Abrigo Servos de Jesus (ASJ).
Pouco ainda podemos dizer sobre esse assunto,
todavia, foi-nos concedido apenas revelar que na
Colônia Espiritual Servos de Jesus abrigam-se inúmeros
seres sem lar, perdidos, sem rumo. Foram amparados
por esta Casa e agora, por gratidão, buscam servir a
Jesus com amor e sincera dedicação.
São eles os primeiros que vêm juntar-se a vós
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para o último combate[3] que se aproxima de sua
etapa final.
Sede fortes, valentes e corajosos, pois guardais
convosco as trilhas de luz da boa conduta por vós
traçadas, e que vindes procurando assegurar.
Guarda-vos o Amor Infinito de Deus. Ampara-vos
a doce presença do Rabino da Galiléia que em vós
depositou a confiança dessa tarefa.
Segui em frente. Avante, Guerreiras! Que vença a Luz!
Setum Shenar (Vice do Comando Ashtar)
Em 07/09/2001

24. Onde Há Força Maior
As vertentes do mal sustentam-se há tantos
milênios no planeta porque encontram, no homem
da superfície, conexão, onde ancora suas energias
perniciosas com promessas de poder.
Se o homem, ao contrário, houvesse se evangelizado,
há muito essas criaturas também teriam se modificado,
ou mudado de Orbe.
Tudo que acontece no planeta, de negativo com os
[3] Nota de Margarida: Combates difíceis e perigosos que enfrentamos com um Mago Negro e sua imensa, milenar, astuta e perversa
“Forma-Pensamento”. Foram três grandes lutas, em lugares e situações diferentes. A última aconteceu no dia 30/11/2001 e foi travada
com sucesso.
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seres humanos, é devido às suas tendências belicosas
e destruidoras. Estes mesmos humanos pensam
controlar essas criaturas trevosas que não tem controle.
Somente o Pai Magnânimo porá freio em tais ações
destruidoras, que vem escravizando, usando de forma
violenta os seres incautos que lhes caem nas garras.
As mais abjetas experiências acontecem nos
subterrâneos da Terra, onde muitas criaturas humanas
sofrem experiências diversas, formando um verdadeiro
exército de seres negativos espalhados pelo mundo.
Aproxima-se, cada vez mais, o momento em que
tudo isso terá fim. A proximidade do Astro Higienizador
fortalece o mal e trazem à tona os sentimentos
negativos camuflados dos seres humanos, sentimentos
esses que se coadunam com os das Trevas.
A Terra está sendo saneada sistematicamente e o
“império das trevas” se finda, pois vem sofrendo abalos
profundos, perdas importantes, enquanto a Luz avança
vertiginosamente em seus campos camuflados.
Hora virá, não muito distante, que tais seres serão
banidos definitivamente da superfície do Orbe!
Confiai e trabalhai, pois juntos venceremos. Onde há
Força Maior o mal se recolhe porque é fraco diante da
Luz.
Paz e Amor!
Setum Shenar (Vice do Comando Ashtar)
Em 13/10/2001
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25. A Insegurança se Instala
Forças poderosas do Governo Oculto do Mal são
lançadas à superfície planetária.
Por todo o Orbe, a insegurança se instala. O medo
apodera-se dos habitantes. A vilania se alastra, qual
rastro de pólvora. Insatisfeitos, os seres humanos
compactuam com o mal.
Redemoinhos negros envolvem
arrastando-as sem piedade.

coletividades,

Somente a Fé é força poderosa de sustentação do
Ser, frente ao caos planetário.
Não há local seguro.
Vossas vidas constituem-se de lutas diárias.
A Luz do Alto continua a jorrar sobre o planeta e
alcança todas as populações, mas, apenas os seres de
boa vontade a captam, usando-a e em benefício geral.
Sois destes irmãos, que garantem a sustentação do
Bem.
Paz, sempre!
Setum Shenar, Vice do Comando Ashtar
Em 26/01/2002
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26. Não ouvem mais a voz do Evangelho
Paz em vossos corações! Paz seja convosco!
Guerreiros do Exército do Cristo, vossas espadas
reluzem, aguardando que vossas mãos, ao empunhálas, estejam firmes e determinadas.
Viajareis entre visgo e escuridão; entre tormentas e
atribulações do abismo, onde vive o “gigante aterrador”.
Ele, com sua energia, consegue atrair as mentes
invigilantes que vibram em baixa sintonia, fazendo
aflorar os instintos bestiais que entorpecem e deixam
o indivíduo sem condições morais de precaver-se.
Afundando em seus desejos torpes; afogando suas
vidas em sangue, vícios, violência e sexo; ativando os
desejos mais animalescos no âmago do ser.
A voz do Evangelho não mais faz calar esses corações
contaminados que não acreditam nas régias Leis do
Cosmos.
Seguem contaminando essa sociedade insana.
Seguem adorando ídolos que, em mensagens
travestidas, incitam, principalmente, a população
jovem e infantil à convivência com forças
retrógradas, negativas e violentas, levando-a a não
mais aceitar os limites impostos por seus pais vigilantes
e crentes na Luz do Evangelho.
Os filhos dessa terra não atendem aos apelos da alma
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que clama por paz, amor, serenidade e conhecimento,
que são abafados pelo clamor apelativo das atividades
nefastas dos agentes das trevas que em suas sutis
armadilhas usam, inclusive, figuras aparentemente
inocentes, para fazer germinar no cérebro infantojuvenil a tendência ao mal.
O tempo urge e vosso adversário sabe que sois
guerreiros treinados e preparados para o confronto.
Sabe também que não devem vos desprezar.
Trabalhai, em nome de Jesus, pois este Nome tem
Poder, tem Força!
Avante, guerreiros! Estamos sempre convosco!
Setum Shenar (Vice do Comando Ashtar)
Em 23/02/2002

27. Servi e todos vós sereis assistido
Vidência: Vi o planeta do alto, pairando no espaço.
De lá, podia ver densa coluna de nuvem cinza escuro
descendo sobre as pessoas que caminhavam pelas ruas.
Ninguém via, mas todos sentiam uma opressão enorme
ao contato com aquela massa escura; ela parecia mesmo
esmagar os seres contra a superfície do planeta
Após, veio a comunicação:
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Salve, irmãs! À medida que o tempo avança, também
avança sobre vós a carga de negatividade produzida
pela força mental de vossa humanidade. Uma vez
fechados os chacras planetários para impedir a
dissipação dessas forças deletérias no Universo, elas
retornam para vós, pois a vós pertencem.
Não podem ser direcionadas a nenhum outro
corpo celeste senão à própria Terra, fonte primária da
energia por vós avistada, como densa coluna de cor
acinzentada, que cada vez mais oprime os seres e ainda
mais os asfixiará, quanto maiores forem as atitudes
insensatas, geradas pelas paixões terrenas.
Os “caminhos de luz” existentes ao vosso redor,
agora são poucos, pois somente aqueles cujo
comprometimento com as Forças do Bem é real, são
dignos de receberem o “esforço de contato”, pois sua
atitude coerente com a evolução do espírito realiza
o próprio caminho energético, que atrai e facilita a
Manifestação da Luz.
Não vos faltará contato enquanto houver mentes
firmes e claras no propósito do bem. Enquanto
o coração for o dínamo amoroso a mover-vos
no lamaçal da vida terrena estaremos convosco,
auxiliando a todos que desejarem o progresso e
revelarem através de suas ações de desapego, renúncia
e autocontrole, a verdade de suas intenções.
Deixai de lado pequenas contendas, afastai-vos dos
nós energéticos atados pela incompreensão, sedução,
63

cólera, inveja, orgulho, egoísmo e outras âncoras
negativas[4].
Levantai as âncoras para que possais navegar livres
por entre as gigantescas ondas que se formam ao vosso
redor e, livres de amarras, ajustai as velas na direção do
bem, para que os ventos firmes e constantes do amor
superumano, vos conduza.
Pedi e obtereis. Batei e abrir-se-vos-á. Servi e sereis
todos vós assistidos.
Salve a Luz!
Setum Shenar, Vice do Comando Ashtar
Em 26/07/2003

28. É o momento da seleção
Salve, Guerreiros da Luz!
Sopram os ventos da destruição.
Espalham-se as sementes da ilusão e da discórdia
entre os homens.

[4] Nota de Margarida: Comentávamos, antes da reunião do GESH,
sobre a incômoda sensação de peso na cabeça e nos ombros, como
que nos puxando para baixo. Isso vem ocorrendo com frequência
nos últimos meses, principalmente nos dias nublados Para nossa
surpresa, o querido irmão Setum Shenar veio esclarecer-nos o que
está ocorrendo no mundo. E, pelo teor da mensagem, a tendência
é piorar!
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É o momento da seleção.
Aqueles, cujo sustentáculo de fé conservá-los firmes
no caminho e aqueles, cujas mãos não se sujarem
na mancha da má semente, todos atravessarão a
tempestade sem máculas na sua alma.
Aos incautos que forem arrebatados pelas
forças negativas, finas redes de luz serão lançadas,
interrompendo o vôo imaturo, recolocando-os no
lugar devido, para enfrentamento das dificuldades
causadoras dos desvios.
Que nada vos impeça de caminhar de volta à Casa
do Pai.
Sede fortes, firmes e valentes, pois que a hora da
seleção é chegada!
Setum Shenar
Em 29/11/2003

29. Os Exércitos das Sombras
Vidência: Vi seres trevosos, de aparência assustadora,
trajando vestes grosseiras por baixo de armaduras
negras. Lembravam um exército de feras grotescas e
marchavam como um exército.
Saíam de um buraco no solo, formando fileiras
numerosas e intermináveis que me fizeram lembrar
a fileira dos dentes da arcada dentária dos tubarões.
Pareciam guiados por uma força invisível, pois não via à
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sua frente nenhum comandante.Estavam armados das
mais variadas armas primitivas de guerra, prontos para
um confronto imediato. Muitos empunhavam bolas de
ferro revestidas com espetos, portavam escudos de ferro
e ainda grossas e pesadas correntes.
Após este triste quadro, veio uma comunicação
elucidando o assunto.
Deslocam-se os Exércitos das Sombras.
Avançam sobre os seres encarnados. Suas ordens
são para matar ou morrer.
Muitos vão à busca de sangue para locupletar
a insaciável sede “daquele que comanda todos os
Exércitos das Trevas”. Esses seres são mercenários das
sombras, que tudo fazem por pagamentos frívolos.
Seus corações empedernidos recusam toda sorte de
vibrações sublimes.
Mantemo-los permanentemente irrigados pela Luz
Maior, ejetada de nossas naves, no intuito de amenizar
seus ataques. Contudo os encarnados sobre a Terra,
pobres criaturas insanas, parecem convidá-los a ação
com seus brados de vingança e ódio.
São forças que se atraem, por isso não podemos
detê-los, pois se imantam pela Lei do “semelhante
atraindo o semelhante”.
Pobres humanos! É deflagrada a tormenta final!...
Sede mansos, quais cordeiros, e atendei ao chamado
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do Pastor. Ele vos guiará em segurança pelos verdes
campos da esperança.
Comandante Setum Shenar
Em 13/02/2004

30. Nenhum Filho de Deus ficará sem socorro,
ainda que não O peça ou O enxergue
Vidência: 1º)- Inicialmente, vi uma explosão de luz
forte e esta irradiava-se por toda a parte;
2º)- Depois, senti forte onda de calor e torpor, não
conseguindo mais concentrar-me;
3º)- Um Instrutor fez-me ver que eles estão trabalhando
em nossos corpos;
4º)- Desliguei.
Após alguns instantes, veio a mensagem:
Venho saudar-vos em nome de Deus Pai!
Sede bem-vindos à Nave Mãe, estacionada acima de
vós e bem próxima da Terra!
Muitos são os conflitos vividos pela humanidade
terrena na atualidade. Não apenas os confrontos
declarados e violentos aterrorizam a muitos,
como também os conflitos internos geradores das
perturbações do psiquismo provocam as mais difíceis
e dolorosas situações.
Sois, todos vós, bem-vindos nessa hora dolorosa, em
que nossos irmãos tanto necessitam de nós.
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Sigamos em frente com o plano traçado pelo Excelso
Jesus e procuremos irradiar Sua Luz sobre aqueles que
lutam por vencer as barreiras dificultosas do progresso.
Que nenhum Filho Amado de Deus Pai fique sem
socorro, ainda que não O peça ou O enxergue. Todos
deverão receber o lenitivo de Luz.
Salve a todos! Que o Senhor dos Mundos nos
conduza!
Setum Shenar
Em 15/05/2004

31. O falso suicídio
Salve, Jesus! Salve a Luz que nos conduz!
Minhas irmãs, o mundo transforma-se, a cada dia, no
caos descontrolado, pois as mentes humanas, rebeldes
e orgulhosas, não aceitam os ditames sublimes do
Governador da Terra que conclama todos à paz e à
fraternidade.
Rebeldes criaturas abrem caminhos para que as feras
dominem seus passos, ganhando terreno em suas
existências, dando vazão aos instintos inferiores que
não conseguiram dominar durante sua estadia sobre
a Terra.
Há algum tempo atrás, do vosso tempo terreno,
levantamos o véu acerca da existência e influência
dos Seres Reptilianos sobre a Terra. Daquele momento
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até os dias de hoje, muito avançaram esses irmãos
na conquista dos corações e mentes dos humanos
que lhes facilitaram o caminho através dos mesmos
instintos que não conseguem dominar.
Esse irmão que aqui esteve (um jornalista) sofreu
influência direta dos Reptilianos na tentativa de
calar-lhe a voz e interromper-lhe os passos. Muitos
outros indivíduos sofrem a influência direta deles,
sem conseguirem repelí-los, como este o fez. Apesar
da confusão, em alguns momentos de sua mente,
consegue falar mais alto o sentimento Crístico, não
permitindo ser dominado.
Sugerimos, irmã, que novamente divulgueis acerca
da existência dos Reptilianos e da sua nefasta influência
sobre a Terra e seus habitantes porque muitos Grupos
os têm como Guias de Altas Hierarquias Superiores, e
muitas mentes se deixam enganar, pois a vaidade e o
orgulho permeiam esses corações.
Irmãos, esclarecei a toda humanidade sobre as
intenções malignas desses seres que já estão a poucos
passos de um novo exílio, desta vez da Terra, para que
as consequências dolorosas possam ser interrompidas
ainda a tempo naqueles corações que não possuem
em seus carmas situações negativas que venham
arrastá-los às dores inevitáveis que terão ao contato
com os Reptilianos.
Aqui estamos nos colocando ao vosso dispor para
esclarecimentos.
69

Margarida – Quer dizer que o falso suicídio desse
moço foi tramado pelos Reptilianos?
Setum Shenar – Sim.
M - Naquela época, ele já fazia reportagens sobre
assuntos místicos?
S S – Sim. E poderia trabalhar em favor desses Seres
negativos, pois, caso se convencesse do poder positivo
que esses Seres tentavam incutir-lhe na mente, poderia
ser responsável pela divulgação errada da presença
deles na Terra.
Vidência: O repórter recebia, enquanto dormia,
instruções dos Reptilianos, porém, quando acordado,
não as cumpria. Por vingança, os Reptilianos tentaram
contra a vida dele, simulando suicídio.
S S – Bem sabeis que esses Seres possuem poderes
negativos trabalhando dentro do merecimento de cada
um, atingindo as criaturas sobre a Terra, destruindoas ou conduzindo-as ao “poder” (Governo) para que
possam servir-lhes de instrumentos entre os homens.
M – Há alguns anos atrás, uma companheira fez uma
palestra sobre Intraterrenos. E de maneira insensata e
leviana, ousou passar para o público que os Reptilianos
eram intraterrenos, seres bons, evoluídos e que aqui
estavam para ajudar no progresso dos humanos, muito
embora o Irmão já nos tivesse dado por várias vezes
comunicações sobre quem eles eram, de onde vieram
e sobre suas intenções perversas. Quero deixar claro
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que essa pessoa, graças a Deus, “espontaneamente”
abandonou o GESJ.
Agora, me passou uma idéia: será que no Grupo, criado
por ela, existe a participação desses Seres extraterrestres
decaídos de vários planetas?
S S – Vosso Mestre, como bem sabeis, tem ampla
visão de cada criatura sob sua tutela e já percebia
naquela irmã as suas fraquezas que poderiam conduzíla a caminhos indesejáveis. Esses irmãos inferiores
que vos observam de perto, lançam mão de toda
oportunidade surgida, pois a queda vibratória torna
a criatura em evidência para os patamares inferiores,
aqueles que eles observam, e esta irmã já estava na
mira daqueles Seres que tentavam manipulá-la.
Enquanto permaneceu nesta Casa sob a proteção
do Mestre Ramatis, a irmã foi poupada da influência
nefasta, mas assim que se desligou fez a própria
escolha, ficando a mercê de toda influência que pelo
seu livre arbítrio optar, é claro. Desligando-se da Casa,
torna-se a única responsável pelas influências que
se deixar contaminar, e a queda será inevitável. Não
somente nesse caminho dela, mas de todo o Grupo
que ela arrastou.
Finda-se a energia para esse contato. Nosso coração
alegra-se por estar entre vós.
Salve, Jesus! Salve, o Mestre Ramatis!
Setum Shenar (Vice do Com. Ashtar)
Em 18/09/2004
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32. Abertura de Portais Dimensionais
do Astral Inferior da Terra
A abertura dos Portais Dimensionais, do astral
inferior da Terra, proporcionou aos “seres-bestas”
estarem presentes na superfície do planeta entre os
humanos, usando sua força nefasta e destruidora
sobre os encarnados.
Inicialmente, foram abertos os Portais dos níveis
próximos ao plano físico. Agora, já na fase mais
avançada, abrem-se os Portais próximos aos abismos
profundos, de onde, durante milênios, parte a força
mental negativa a insuflar as mentes encarnadas.
A abertura destes Portais propicia as emanações
inferiores com maior intensidade de lá para a
superfície, facilitando também a saída dos “seres-feras”
dos “sub-planos” intermediários e sua atuação sobre os
humanos.
Estimulam o derramamento de sangue de todas
as formas; acirram os ódios e prática de toda sorte
de violências aberrativas dos seres humanos contra
seus semelhantes; estimulam vinganças, favorecendo
desequilíbrios de toda ordem.
As hordas dos “seres-bestas” atuam sob o comando
dos Reptilianos nos ataques aos Pontos de Luz do
planeta, buscando desequilibrá-los e destruí-los.
Os Vampiros são uma categoria desses “seres-bestas”
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que têm se manifestado no momento, pois um grande
reduto deles foi despertado e espalhado sobre o Orbe
para materialização dos objetivos das Trevas.
Buscai, irmãs, ativar as mentes dos encarnados,
para discernirem, com clareza, situações dúbias, que
poderão levá-los à ligação com estas nefastas criaturas,
seja através do medo, de dúvida ou de falta de fé.
Muitos se encontram aprisionados pela Força da Luz,
mas um número maior vem provocando a violência
exacerbada entre os humanos. A estratégia para prisão
e degredo de tais criaturas já está montada e sereis
protagonistas em muitas ações nestes redutos.
Aguardai. Já iniciastes e desencadeastes as ações
no esclarecimento e encaminhamento de alguns
ao socorro ou degredo, conforme livre-arbítrio e
merecimento individual.
Jesus seja convosco! Salve, Jesus!
Setum Shenar (Vice do Comando Ashtar)
Em 11/12/2004

33. Brado de Alerta
(Foram perdidas algumas partes desta mensagem).
... Quando vos pedimos para divulgar a existência
dos Reptilianos no planeta, era para que as pessoas
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tomassem conhecimento dessa realidade.
Hoje, afirmamos: este irmão, que no momento
encontra-se em vosso Estado, é a força representante[5],
no Brasil, dos Reptilianos que se espalham sobre a
Terra, como erva daninha.
Vimos avisá-los porque sabíamos que teríeis notícias
em vosso Grupo a respeito desse irmão que se encontra
na cidade, em visita de divulgação dos seus trabalhos,
trazendo consigo um séquito de Reptilianos, buscando
angariar mais adeptos.
Precisamos fazer um trabalho de saneamento. Eles
visam conduzir almas já escravizadas para modificarlhes a consciência.
Nós recebemos ordens do Comandante Ashtar
Sheram para não perdermos a oportunidade. Por
isso, nessa noite, lutaremos, pois a oportunidade se
fez porque foram trazidos para esta Casa dois destes
irmãos das trevas. Encontram-se aprisionados, no
momento, até serem transferidos para nave-prisão e,
dali, exilados para onde se fizerem merecedores.
Nesta noite nos reuniremos para combate, a fim de
reduzir-lhes forças e desfazer mentiras que distorcem
as mentes daqueles que se deixam enganar por falsas
promessas de resgate.
Setum Shenar, Vice do Comando Ashtar
Em 28/09/2004
[5] Nota de Margarida: O Comandante Setum Shenar, Vice do Comandante Ashtar Sheram, refere-se ao ufólogo Sr. Urandir, muito
conhecido nos meios que lidam com esses assuntos.
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34. A hora é de despertar!
Salve, irmãos!
Na Terra, conflitos recrudescem,
no Céu, nuvens escurecem,
na Terra, a fome e guerra desolam,
no Céu, angustias estiolam.
Preparai-vos terrenos!
Estamos entre vós, somos irmãos!
Viemos auxiliar em vosso resgate.
Mas, nada poderemos, se não nos aceitarem.
Abri vossas mentes e corações.
Despertar, estudar, trabalhar e amar.
Na Terra, vamos entrar!
Do Céu, estamos a vos guiar.
Contudo, entre a Terra e o Céu,
o caminho da redenção necessitais trilhar.
Salve, irmãos!
A hora é de despertar.
Vossos espíritos precisam acordar.
E, além da matéria, a vida espiritual enxergar.
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Deixar de lado apegos vãos, tristezas, ódios e dores.
Descortinar, então, um novo horizonte,
partindo felizes ao encontro dos seus amores.
Vinde ter conosco e em vossa mente nos encontrar.
Não somos outros, senão aqueles irmãos,
prontos para amar.
Amor sublime, perene, eterno.
Amor de irmãos que queremos abraçar.
Setum Shenar
Em 12/10/2004

35. Visitantes inesperados do físico e do astral
Vidência: Terça-feira passada, 07/12/2004, quando
nos concentramos sobre o Grupo da Gnose, vi que um
polvo de tentáculos finos e pegajosos, com uma gosma
nojenta aderida em seu corpo e com a cabeça pequena,
acompanhava de perto os três personagens: os dois
rapazes e uma moça.
O polvo mantinha contato entre os três com seus
tentáculos, em movimentos sensuais. Ele tentou envolver
uma companheira nossa sem sucesso. Quando os
três desceram a rampa para irem embora, o polvo foi
aprisionado em uma jaula especial pelos Trabalhadores
do GESJ.
Um segundo polvo negro estava sobre o prédio
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do GESJ, pronto para dar o bote, mas foi impedido
por descarga elétrica que o atingiu, e, também, foi
aprisionado. Deixaram eles entrarem, justamente, para
serem aprisionados.
Do lado de fora, um gigantesco Reptiliano a tudo
assistia, furioso. Hoje, 11/12/2004, vejo a luta entre D.
Margarida e o referido Reptiliano, no astral. Primeiro,
vejo-o comendo uma pessoa que não identifiquei. Sua
boca ficou suja de sangue.
D. Margarida se aproxima e ele se dirige a ela com
escárnio: “Vocês são fracas. Vamos destruir todas vocês”.
Ela diz a ele: “Você está enganado meu irmão, onde há a
Força Maior, cessa a menor, que no caso é você. Se tem
essa forma horrenda, é de tanto praticar o mal. Mas, a
eternidade não tem fim e você será derrotado por nós,
aprisionado e levado para uma Nave-prisão. De lá, irá
para um “planeta estéril”, em exílio. Não tem saída: ou
você se curva diante da Força de Deus, ou quem sairá
perdendo é você”.
Então, ele parte para a luta, gritando: “Ataquem”, pois
julgava que D. Margarida estivesse sozinha. Ela estava
gigante como ele, no entanto, nós estávamos atrás dela e
a um sinal, nós nos fizemos visíveis para ele.
De todos os lados surgiam seres negros, deformados, a
nos cercar. Partimos para a luta. Dona Margarida lutava
com o Réptil grande. Não paravam de surgir seres negros.
Em determinado ponto da luta, num brado emocionante,
ela gritou: “Lutem meu povo”! De todos os lados, surgem
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Trabalhadores da Luz e a luta foi feroz.
Sinto a presença do Comandante Setum Shenar. É
como se sua presença fizesse com que eu me lembrasse
de fatos relacionados aos Reptilianos, inclusive seu
pedido para que nós divulgássemos sobre estes Seres,
tudo ligado a este momento.
Em 11/12/2004

36. Astúcia e Prudência, Coragem e Fé
Vidência: Estamos atravessando a “Floresta Sombria”,
que iniciamos na semana passada. Este nome faz jus ao
lugar. Escuro, árvores esqueléticas, bruma fria que a tudo
cobre. Vez ou outra, seres estranhos nos atacam. Todo o
tempo, lutamos.
Recebemos lanças gigantes para esta luta. As pontas
eram diferentes, umas das outras. Somente D.Margarida
tinha espadas.
Quando chegamos no final da travessia da floresta
sombria, os seres que foram induzidos ao sono, agora
despertos, aguardavam-nos para luta.
Em seguida, foram passados avisos e instruções para o
enfrentamento. Eis, abaixo:
Esta noite, lutareis com os Guardiões do Portal do
Abismo. É o início da jornada, que terá como objetivo
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a abertura de mais uma clareira em torno da fera
aprisionada (a “Besta do Apocalipse”). O trajeto é
perigoso e repleto de armadilhas. Sereis conduzidas
por Instrutor já conhecido e todos guiados e amparados
pelo Amor de Jesus.
Avante Guerreiras, à luta pela libertação da Terra!
Grandes feras recém-libertas dos abismos precisam
ser interceptadas por vós, antes que atinjam a
superfície. São seres sedentos da linfa inferior. Seu
hálito é venenoso, suas secreções são ácidas, seu toque
é mortal. Em pequenos grupos, serão confrontados e
aprisionados pela força da Luz.
Sois as faxineiras de Jesus! Ide e, com bravura,
enfrentai os irmãos inimigos do momento, para que,
abatidos e fracos, renasçam para a Luz, caminho que,
inexoravelmente, todos os filhos de Deus percorrerão
um dia. Buscai a prece antes dos confrontos diários.
Mentes alertas. Astúcia e prudência. Coragem e fé.
As batalhas recrudescem e somente aqueles que
crêem haverão de manter-se firmes e lúcidos, não
tombando ante a fúria das tormentas.
Somente Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida.
Setum Shenar (Vice do Comando Ashtar)
Em 25/02/2005
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37. Libertai-vos da ilusão de um “final
de ciclo” em harmonia e paz
Os Reptilianos ganham força neste momento em
vosso planeta. Estão iludidos, julgando que ganharam
a batalha, pois o clima de negatividade, ódio e medo
que envolve a Terra os faz crer que já venceram.
Devido a esta certeza, colocaram em prática toda
sorte de planos macabros que lhes facilite a descida
do astral para a matéria. Pressentem que têm pouco
tempo para chegar a solução final de seus desditosos
problemas de sobrevivência e lançam mão de todo
conhecimento científico e tecnológico que possuem,
para realizar seu sonho de imiscuírem-se na evolução
dos seres humanos.
Os imprudentes, que lhes caem nas malhas do
terror, são justamente aqueles que vibram no mesmo
diapasão de frieza espiritual e desamor ao próximo.
O exílio dos Reptilianos já ocorre, junto com os
irmãos que se encontram em faixa inferior, delimitada
para degredo compulsório.
Libertai-vos, irmãos, da ilusão de uma passagem
de final de ciclo em harmonia e paz. A verdadeira
realidade que vos cerca já deveria ter despertado vossa
consciência de tal ilusão.
As batalhas recrudescem e os trevosos malignos, que
tombam, seguem para o exílio, assim como os iludidos
por si mesmos são arrastados no turbilhão negativo e
exilados para planeta compatível com sua negligência,
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diante das Leis de Deus.
Não julgueis tratar-se de história de ficção. É real e
estão ocorrendo nos presídios, neste momento que
ledes nossas palavras. As pérfidas criaturas estão entre
vós e fortalecidas pelos sentimentos mesquinhos,
egoístas e ações inferiores que lançais na psicosfera
terrestre durante as vinte e quatro horas.
Muitas vezes, arvoram-se em “tutores e guias” nas
ações destruidoras da paz alheia. Eis a vacina contra
suas investidas satânicas: observai os mandamentos
de amor ao próximo e estareis livres de tais
influências.
Aquele que deseja a Luz, que cumpra os designios
do Mais Alto e siga as orientações de Jesus, praticando
a mais simples das lições: “Fazei ao próximo aquilo que
gostaria que ele lhe fizesse”.
Os trânsfugas de hoje das Divinas e Soberanas
Leis ficarão mergulhados em noites milenares, onde
verterão lágrimas de sangue, depurando-se.
Nada a temer aquele que percorre a estrada do Bem.
Segui por ela no trabalho despretensioso e anônimo
em benefício do irmão carente. Sede discretos nos
pensamentos e nas palavras e somente pratiqueis
ações que emanem boas vibrações. Agindo assim,
estareis invisíveis às pérfidas criaturas que convosco
habitam a Casa Planetária.
Jesus é a Bússola Segura que vos aponta o norte
da evolução, caminho único do progresso do espírito
imortal.
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Os Reptilianos prosseguirão em suas pérfidas ações
até que o “basta definitivo” ocorra e soe o momento
final. Então, fora de controle, todos eles serão atraídos
magneticamente para algum planeta primitivo,
pois foram esgotadas suas cotas para provocarem a
ignomínia.
Setum Shenar (Vice do Comando Ashtar)
Em 10/03/2005

38. Aproxima-se a hora do “Combate Final”
Doce Margarida, aproxima-se a hora do “Combate
Final”.
Fortes tempestades anunciam provas duríssimas
para essa humanidade.
Deixai preparado um “exército de discípulos”,
cada qual sustentando, de um lado, as imperfeições
desvendadas pela Força Suprema do Bem e, do outro,
o remédio que cura: a “espada de luz” que erguem
valentes em combates incessantes.
Despretensiosa jornada na luz, revestida em sol
radiante a colher bênçãos de renovação e progresso e
a distribuir fagulhas de amor a todas as criaturas que
convosco tiveram oportunidade de conviver.
Esta Casa ficará encravada nas regiões cósmicas, qual
pedra preciosa a irradiar seu brilho pela eternidade e
sua doce presença nela ficará marcada além do infinito.
Aproxima-se a hora do desenlace. Recolhei o
quanto puderdes; energias vitalizadoras, pois as lutas
recomeçarão tão logo tenhais vos desligado do corpo
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físico. Confiai no treinamento dado aos discípulos,
Servos de Jesus e entregai as tarefas aos que vos
sucederão.
Precisamos de vossas forças. Precisamos de vossa
mente desperta do lado de cá. Estaremos convosco na
transição que enfrentareis. Continuaremos convosco
como Presentes Vivos do Amor de Deus.
No alto daquele Morro (“Morro do Pai Inácio”, em
outubro de 1997, quando recebemos três oferendas: o
papiro, a chave e a pedra, na forma de cristal), travamos
belo contato[6]. Iniciamos jornada de trabalho a Serviço
da Luz em harmoniosa sintonia entre o plano físico e o
extra-físico.
Agora, estamos novamente iniciando uma jornada
de trabalho, desta vez convidamo-vos a liberar-se
das tarefas rotineiras no plano físico, permitindo a
destinação das energias mentais em maior tempo,
para as atividades extracorpóreas.
Nós vos saudamos! Paz, sempre!
Setum Shenar
Em 01/04/2005

[6] Nota de Margarida: Emocionada até as lágrimas, registro aqui
minha verdadeira adoração por todos esses Irmãos mais velhos, Extras e Intraterrestres evoluídos que nos tratam como se fôssemos
seus irmãos pequeninos. Não apontam nossos erros, não nos massacram, simplesmente nos mostram a senda a percorrer. Obrigada,
querido irmão Setum Shenar! Um beijo, em vosso coração, extensivo
a todos os outros Irmãos das Estrelas e os de dentro da própria Terra
(os Intraterrestres).
83

39. Aproveitai o Tempo para Estudo
das Informações que Chegam
Paz, em Jesus! Que a Luz do discernimento os envolva
neste momento crucial do planeta.
Discernir é raciocinar e, acima de tudo, o que
a humanidade neste momento precisa é de fé
raciocinada. A fé que esclarece, fortalece e protege,
embasada no amor, na caridade e na justiça, aliada
ao estudo, às revelações. E porque não dizer, às lições
proféticas do porvir.
Muito se questiona sobre as inúmeras informações
aqui passadas com alertas e avisos. Contudo, o
compromisso da Casa é exatamente esse: divulgar.
Infelizmente, sabemos que poucos creem. A situação
é alarmante, pois as influências da “Besta” se alastram
usando os meios de comunicação e as tendências da
modernidade, que cegam os homens.
Cobrindo-se com véus finos, atraentes e sutis, as trevas
vos corrompem, dominam e inteligentemente vos
envolvem. Então, como presas da “Besta Apocalíptica”
perdeis a última oportunidade reencarnatória no
planeta, que é essa vida do momento.
Portanto, irmãos, mudai, crescei espiritualmente e,
acima de tudo, raciocinai porque sem as mudanças
de caráter, de postura moral e do vosso íntimo, não
há expansão de consciência e não podereis, como
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aprendizes que sois, galgar mais altos degraus na
escalada das vidas planetárias.
Os seres humanos, por compromissos materiais,
conveniências e interesses mundanos, abdicam de
trabalhos espirituais assumidos anteriormente, como
a mediunidade. Deixam, então, de ajudar e serem
ajudados. Enquanto não houver esse discernimento
e a vida material for a única do seu interesse, longe
estará o ser humano da compreensão real e verdadeira
da vida.
Os homens põem vendas nos olhos e tampões nos
ouvidos, preferindo deixar, longe do entendimento e da
compreensão, a crença da existência dos Irmãos Extras
e Intraterrenos. O subjetivo é sentido e acreditado ou
não. Não é palpável, concreto, é abstrato e, como vossa
fé, é do tamanho de um grão de mostarda. Tudo falado
acima, se enquadra e se justifica.
Agora, perguntamos: precisareis passar por tsunamis
e outros cataclismos para acordar? Irmãos, nosso
conselho é o seguinte: aproveitai todo restinho de
informações e lições que vos chegam, pois no futuro,
bem ou mal, haveis de lembrar.
Paz, Amor, Luz e Fé em vossos corações!
Setum Shenar
Em 05/04/2005
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40. Refere-se Ao Livro: “Os Decaídos
e Sua Trajetória Terrestre”
Fecha-se o cerco em torno das Forças Trevosas
em atuação no planeta. Quanto maior o número de
consciências esclarecidas, menor seu poder e domínio
sobre as criaturas humanas.
Comandar uma revolta sem encontrar ressonância
nas mentes perturbadas de outrora se torna impossível.
Reside aí a estratégia simples e eficaz das Forças do
Bem.
Esclarecer os humanos quanto aos meandros
sinuosos de “poderes temporais” que dominam e
subjugaram a raça humana ao longo dos milênios, para
que cada filho de Deus possa religar-se diretamente
ao Pai, sem o uso traiçoeiro das mentes dementadas
e perversas.
Nessa obra, encontrareis alguns elementos capazes
de fazer luzes sobre vossas consciências, bastando
para isso que vos entregueis ao estudo pormenorizado
de seu conteúdo, deixando as sublimes energias, das
quais foi moldada, adentrarem a morada consciencial
eterna e imortal.
Sede bem-vindos, irmãos nossos, ao tempo da Luz!
Setum Shenar
Em 23/04/2005
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41. Um planeta livre
Estamos aqui convosco em concurso fraterno,
buscando preparar-vos para imensas dores que virão.
Haveis de compreender que constituis uma famíliahumanidade em que, nem os diferentes ideais, nem
os diferentes credos serão capazes de destituir-vos da
“característica universalista” a que estais submetidos.
As dores virão para todos, não escolhendo
este ou aquele cidadão. Nem países, riquezas, ou
quaisquer prestígios serão capazes de subjugar os
acontecimentos que, fora do vosso controle, vos
farão compreender que Deus, Único e Indivisível, é
o Senhor Supremo de Todas as Forças que regem os
Universos.
Rendei-vos à Excelsa Presença. Segui os ditames do
Evangelho do Cristo.
Segui lutando, bravamente, pela renovação de
valores e procedimentos que vos afastam da Luz
e, assim, estareis efetivamente vos preparando
para o enfrentamento de difíceis tempos, que já
começaram e hão de agravar-se, progressivamente,
quer acreditem ou não.
Nós, Seres Extraterrenos, provenientes de outros
mundos, vos afirmamos: tudo passará, mas aqueles
que compreendem e creem não passarão, pois
estarão preparados para habitarem uma Nova
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Terra, livre de dores e sofrimentos, livre de trevas e
desespero. Um planeta livre!
Saudações fraternas!
Setum Shenar, Vice do Comando Ashtar
Em 28/01/2006

42. Os Reptilianos já foram humanos como nós
Irmãos, paz convosco!
É certo que há intensa força negativa do plano astral,
a vos influenciar as ações inferiores no plano físico.
Insufla irmão contra irmão, promove derramamento
de sangue e assassinatos cruéis.
Entretanto, para que essas perversas criaturas vos
incite a alma, na prática da ação negativa, há vossa
permissão. Permissão essa dada, ao manterdes
mentes e corações abertos à influência das Feras e
impermeáveis às Forças do Bem.
Tais criaturas malignas, que um dia já foram
humanos como vós, são a prova que deveis superar,
seguindo o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
que é a vacina salutar contra as pérfidas influências.
Os Amigos e Instrutores Espirituais e também os
Seres Extras e Intraterrenos concitam-vos à mudança
íntima, para que estejais invisíveis a tais influências. No
entanto, o orgulho e o ego exacerbados impedem de
alcançardes a humildade que vos tornaria acessíveis a
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proteção divina, sem vos deixar influenciar pelas feras.
Estamos convosco, trabalhamos por vossa libertação
dos instintos inferiores e o despertar de vossas
consciências para o próprio progresso, através da
prática das lições do Mestre Jesus, o Divino Semeador.
Eu vos saúdo, em nome de Jesus!
Setum Shenar, Vice do Comando Ashtar
Em 25/02/2006

43. A força da palavra
Os sentimentos despertados pelas palavras de
orientação, atingem patamares elevados, vibrando
principalmente as emoções de esperança e fé.
Entregam-se os ouvintes, nessa hora, à força cósmica
que rege os Universos. Ativam a memória extra-física e
compreendem muito além do que dizem as palavras
por vós proferidas. Quem compreende é a alma.
Nesses, o trabalho de semeadura está feito. Restalhes, a partir de então, por força de uma vontade firme,
cultivar a semente plantada, para que cresça e floresça
em auspícios de luz ao redor.
Com. Setum Shenar, Vice do Comando Ashtar
Em 03/03/2006
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44. Os Reptilianos materializamse em diferentes formas
Paz, convosco!
Irmãos, a todo o instante estamos alertando acerca
dos irmãos negativos (Reptilianos) que se acercam de
vós, encarnados, tirando vossa paz.
Duvidais, pois não compreendeis porque seres de
alta inteligência chegaram a forma de répteis. São
seres que ainda desejam dominar a Terra, extinguindo
os humanos e ocupando o lugar dos mesmos.
Não conseguiram imiscuírem-se geneticamente na
evolução dos humanos e também não conseguiram
retomar sua forma anterior, pois forte carga de energia
concentrada eles usaram para enxertar na evolução
genética dos répteis. Malgrado seus desejos e esforços,
não voltaram a forma humana.
Moldam de forma transitória seus corpos em outras
aparências, mas é rápido o tempo que conseguem
manter-se camuflados. Essas perversas criaturas são
torpes nas ações e desejos.
Orai e vigiai irmãos, pois a cada dia o estado vibratório
do planeta torna-se mais propício para a ação dessas
criaturas em pressionar-vos.
Orai e vigiai, pois somente vossas ações, pensamentos
e palavras no Bem vos manterão afastados dos
perversos seres.
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Não queirais sentir sua ação negativa, pois,
irremediavelmente, vos perdereis no mal, na
escravidão, na dor.
Jesus, e o Seu profundo Amor por vós, é Lenitivo
Único para vossas dores.
Salve, Jesus!
Setum Shenar, Vice do Comando Ashtar
Em 07/03/2006

45. Move-nos a compaixão por irmãos tão infantis
Irmãos terráqueos,
endereçamos!

cordiais

saudações

vos

Nossa presença entre vós e as mensagens de que
são portadores nossos medianeiros, não intencionam
disseminar o pânico em meio à humanidade.
Não fomos causadores do estado atual da psicosfera
terrestre, nem das condições físicas do vosso orbe!
O alerta que fazemos dos graves acontecimentos
que compõem o período da transição planetária, já em
curso, tem como origem os procedimentos adotados
por vós.
Sois vítimas de vossa própria insanidade; não
queirais, portanto, nessa hora final, transferir para
nossa presença a responsabilidade pela dor imensa
que viveis e ainda vivereis.
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Enfrentai a realidade imposta pelo comportamento
inferior que vos conduziu a atual situação, se quiserdes
suplantar a baixa freqüência que tendes, insuficiente
para a ascensão espiritual, por aquela que será capaz
de conduzir-vos à realidades futuras mais felizes.
Nem os simbolismos ilusórios, nem os rituais
fenomênicos, nem tão pouco melodias, perfumes
e cores harmonizantes poderão reequilibrar o
panorama astral e físico da Terra atual.
Somente corações desapegados da matéria e mãos
operosas em favor do próximo mais carente poderão
alçar-vos às freqüências mais adequadas ao resgate e
ascese espiritual. Por isso, irmãos, é que vimos concitarvos a que vos apresenteis às fileiras do Exército do
Cristo.
Nós vos saudamos, amigavelmente, e move-nos a
compaixão por irmãos infantis e atrasados na Escola
Evolutiva dos Universos.
Setum Shenar, Vice do Comando Ashtar
Em 25/03/2006

46. Lutas e mais lutas é o que teremos até o fim
Médium – Intensa energia envolve o ambiente. Sinto
forte calor. Parece que meu corpo pega fogo. Em seguida,
veio a comunicação:
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Salve, a Luz! Salve, o Divino Mestre Jesus!
Em torno da Terra, no plano astral, rente à superfície,
diariamente e de maneira ininterrupta, batalhas são
travadas com hordas de seres perversos e desordeiros
que tudo fazem para perturbar a ordem e a paz
dos encarnados. O primeiro, Pelotão de Frente das
Sombras, é constituído por esses seres.
Foram treinados para perturbarem as mentes das
pessoas, mudando-lhes o rumo dos pensamentos,
retardando a compreensão e absorção das Leis Divinas.
Desviam os incautos encarnados da linha condutora e
diretora de suas vidas, provocando perturbações de
toda ordem, tornando o ambiente propício para que
os seguintes pelotões de feras “abocanhem” os
encarnados iludidos e dominados pelas sensações
brutas da matéria.
Do primeiro pelotão, que vem sendo derrotado
diariamente pelo Exército da Luz, constam os
Magos Negros, os Feiticeiros e os Vampiros que
são os provocadores das primeiras perturbações
nos encarnados, acompanhados com seu séqüito de
homens-feras e formas-pensamentos asquerosas.
O pelotão seguinte é constituído dos inteligentes
Reptilianos que comandam o Exército das Sombras
que, é o primeiro grupo que vai à frente. Acima dos
dois, está a “Besta”.
A Terra está sitiada pelas vibrações de ordem inferior.
O descontrole é total por parte de todos os seres que
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sintonizam as faixas inferiores e também daqueles que
ainda não se decidiram de que lado desejam ficar.
Lutas e mais lutas é o que tereis até o fim. Não há
mais como retroceder.
Paz, convosco!
Setum Shenar
Em 07/07/2006

47. Nossa Expressão de Amor é o Trabalho
Vidência: Vi aproximar-se a nave do Comandante
Setum Shenar e senti o ambiente inundar-se de sua
presença. Comecei ouvindo a pronúncia de seu nome
que distingue-se da nossa pronúncia, não sei explicar em
palavras o som que seu nome emite, parece uma espécie
de mantra de grande força que se assemelha a explosão
de um raio de energia elétrica.
Então, captei os seguintes pensamentos:
Eu sou Setum Shenar, Raio de Fogo que cruza o
céu; queima e purifica o caminho para que “o sol que
sempre brilha”; irradie sua luz entre vós.
Sirvo ao Criador como Chama Viva que queima
impurezas. É minha tarefa e modo de ser. Em minha
alma pulsa, o som da vida no sopro do Criador, sou
filho da Luz e a Ela sirvo.
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Se a Terra atravessa momentos de dor, é porque
seus filhos ainda não compreenderam sua função no
cosmos. O amor é tarefa de todas as criaturas, mas
toma diferentes formas ao se expressar nos diferentes
orbes onde reencarnam mônadas humanas.
Nossa expressão de amor é o trabalho.
Exército guerreiro, a vossa expressão de amor é a
luta. Empunhai vossas espadas, os confrontos já estão.
Abater cada inimigo é vossa tarefa. Qualquer que seja
o pobre infeliz, afeto ou desafeto, próximo ou distante.
Vossas vidas de guerreiros não mais vos pertencem,
mas ao Plano Maior.
Assim como nós que atravessamos o coração das
galáxias e vimos lutar ao vosso lado, enfrentai a tarefa
e lutai em nome da Luz.
Esmorecer agora é dar lugar às Trevas.
Jesus, Irmão Maior, guia nossas mãos.
Paz, sempre!
Setum Shenar, Vice do Comando Ashtar
Em 18/07/2006

48. Não há o que temer
Irmãos! Já viveis sobre a Terra momentos de muita
violência e intenso desequilíbrio planetário.
Não há respeito entre as criaturas; os crimes bárbaros
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e a exploração do homem pelo homem ocorrem à luz
do dia e em todas as classes sociais; não há barreiras
sociais ou econômicas para o medo disseminado
entre as criaturas; há instabilidade em meio a natureza
e o clima foge do padrão conhecido pela ciência
acadêmica do mundo.
Como avaliar tais acontecimentos sem o
entendimento de que já viveis o “final dos tempos”?
O plano espiritual, saturado da força deletéria
destruidora, derrama-a na matéria, acicatando ainda
mais os desequilíbrios morais e ambientais.
Aqueles que percebem com os olhos e os ouvidos
da alma o momento que vivem que façam uma autoanálise e descubram de que lado se encontram; se à
direita, ou à esquerda do Cristo.
A intensa negatividade que envolve o planeta e seus
habitantes, forçosamente, faz com que os seres sejam
sugados pelas trevas. Todavia, as criaturas vibrando
num quantum elevado, acima da cota mínima que vos
resguarde das “forças trevosas”, conseguem manter-se
à direita do Cristo.
Não há o que temer, pois não há para onde fugir.
Há que enfrentar com coragem o mundo que viveis,
armados da fé e da confiança nas Forças Superiores
que vos conduzem.
É o momento da prática do Evangelho de Jesus como
único recurso salvador de vossas almas. O corpo físico
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é perecível, e de uma forma ou de outra, desaparecerá.
A força trevosa vos espreita mais de perto e havereis
de despender maior esforço para vos manterdes fora do
seu alcance e é na prática do “fazei ao próximo aquilo
que gostaríeis que este lhe fizesse”, que encontrareis
tal imunidade contra as trevas.
O esforço é individual e intransferível posto que,
ninguém poderá aumentar a vibração do outro. Sois
responsáveis por vosso próprio progresso ou desdita.
Eu vos saúdo, em nome de Jesus!
Setum Shenar (Vice do Comando Ashtar)
Em 05/09/2006

49. A morte não determina o fim
Mestre e Amigo, o Meigo Jesus, Redentor de vossa
humanidade, submeteu-Se ao descenso vibratório
com o firme propósito de exemplificar a todos vós,
seres humanos da Terra, a Lei Universal do Amor.
Outros O antecederam e O sucederam. Não com as
mesmas credenciais, mas guiados pelo mesmo Pai.
Reencarnaram entre vós, para exemplificar o perdão, a
paz e o trabalho que redime.
Renitentes no erro, muitos de vós, contemporâneos
dos Mensageiros da Luz, permaneceram na marcha do
desvio e, ainda hoje, lutam na Terra contra as próprias
imperfeições.
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Contudo, agora, a hora é finda e não mais haverão
chances de encarnações intermináveis na Terra.
Findo o “ciclo” previsto pelos Engenheiros Siderais,
a Terra dará um salto evolutivo, saindo da condição
de “Planeta de Provas e Expiações” para “Planeta de
Regeneração”.
Não mais a dor e o sofrimento, expiações das almas
endividadas corrigirão as deficiências de vossas almas.
A solidariedade haverá de prevalecer e a fraternidade
deverá guiar as relações humanas na Terra Renovada.
Somente
aqueles
espíritos
habilitados
nas vibrações de paz e amor, fraternidade
e solidariedade obterão a permissão de
reencarnarem na Terra.
Passadas as tormentas, a ela retornarão, deixando
os Abrigos de Proteção, aos quais foram recolhidos
durante os estertores finais.
Os demais seres humanos não serão relegados
ao desamparo, mas serão recolhidos a Orbes
correspondentes à sua vibração. Estes Orbes são
Planetas Estéreis; Planetas de 3ª Dimensão (réplicas
da Terra); Planetas Higienizadores; Orbes menos
evoluídos; Planetas-Prisões; Planetas-Escolas e outras
categorias de planetas, adequados à condição de cada
espírito.
Amigos, irmãos! A vida continuará, pois a morte não
determina o fim.
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Onde quer que estejais, em qualquer condição de
dor ou sofrimento, erguei ao Alto a súplica humilde e
sincera, e recebereis a visita dos Anjos do Senhor.
Eis o motivo de nossa presença: anunciar-vos a
Hora do Resgate que já se encontra em curso.
Salvai vossas almas, atendendo ao chamado do
Cristo que é o de “amar a Deus sobre todas as coisas
e ao próximo como a vos mesmos”.
O Senhor, do Alto, nos guia. Bênçãos eternas.
Setum Shenar (Vice do Comando Ashtar)
Em 14/10/2006

50. É o Cristo que mais uma vez vos chama
Saudações fraternas!
Irmãos, o enfrentamento desta hora foi a prova
escolhida por todos que, mergulhados na dor da
consciência traída pelas tentações da matéria, não
conseguiram libertar-se das paixões e, mais ainda,
aprisionaram-se aos grilhões físicos.
Outros, dispostos a redimirem-se de seus erros
pregressos, encimaram as fileiras de reencarne,
ultimando preparativos no reajuste cíclico, ao qual o
planeta, também, se submeterá.
Mergulharam na carne. Sinal de esquecimento
do passado. As resignadas e aflitas almas de ontem
transitam, hoje, senhoras de si, possuidoras de
mente lúcida, vida farta, crentes que somente a si
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pertencem as decisões de trilhar o rumo certo da
felicidade terrena.
Sofrer? Jamais! Tudo que representa dor ou
sofrimento deve ser rapidamente banido do
vocabulário corrente das pobres almas enfermiças.
Contudo, o Plano Divino, todo sabedoria, reserva
a cada coletividade o quinhão da dor que desperta
e põem de volta nos trilhos da corrigenda as almas
infantis, atordoadas pelo mergulho na matéria.
É nosso desejo de irmãos que, ao menos, a dor
vos faça acordarem dos sonhos tolos e colocar-vos a
caminho da redenção tardia. É o Cristo que mais uma
vez vos chama, e é da Vontade do Pai que escuteis o
chamado.
Paz, sempre!
Com. Setum Shenar (Vice do Comando Ashtar)
Em 27/10/2006

51. Riram e zombaram quando
ainda podiam refletir
Irmãos, sombrios são os caminhos daqueles que
renegam o Cristo.
Não se trata de ameaça ou punição, apenas
vos revelamos o que ainda não sois capazes de
compreender ou enxergar sozinhos.
Para isso vivemos e estamos convosco. Somente
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aqueles que, mansos, buscarem a compreensão,
sentirão as forças renovadoras da mudança.
Os demais serão arrastados pelos ventos fortes e os
temporais da insensatez.
Ao vosso redor, já podeis constatar vidas ceifadas pela
loucura. Caminhos, outrora iluminados por Jesus, que
se turvam, ao contato das influências contaminantes
do mundo materializado e pagão.
Voltam-se os mais assustados para antigas
referências de bondade e amor. Esses serão capazes de
apressarem o passo e alcançar algum progresso; mas,
a maioria, não.
Irmãos, essa maioria, qual massa disforme,
imanta-se perigosamente nas iscas enviadas pela
Besta. Quando perceberem que o caminho escolhido
resultará em dissabores amargos, procurarão
desvincular-se das garras afiadas e então será
tarde. Riram e zombaram quando ainda podiam
refletir e mudar, porém, chegada a hora, chorarão
lágrimas sofridas de dor e arrependimento, mas já
estarão servindo à “Besta”.
Só a muito custo, exilados em outros orbes, haverão
de libertar-se da poderosa e maligna energia que
imantou os tolos, quando serviram a Besta.
“Mentes brilhantes”, grandes precursores de Jesus,
foram oferecidas à humanidade para que pudessem
compreender o alcance da Obra de Deus, contudo, as
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pessoas mal compreenderam a força que encerra o
pensamento emitido da mente humana.
Tudo é possível quando o pensamento é desenvolvido
ao máximo, todavia os seres humanos hipnotizados
pela inteligência superficial deixaram de pesquisar
e conhecer em profundidade a capacidade de sua
mente. Resta agora, nestes últimos tempos, colocar
por força da vontade determinada, da inteligência a
serviço do próprio progresso, servir humildemente
aos que choram e sofrem como forma de recuperar o
tempo perdido.
Que Jesus vos ampare, hoje e sempre!
Setum Shenar, Vice do Comando Ashtar
Em 17/11/2006

52. Os Reptilianos atacam
A natureza belicosa dos seres humanos atrai as feras
bestiais ao seu convívio.
A animalidade que se permite os homens determina
o fortalecimento do mal.
A ausência de amor nos corações humanos fortalece
o anti-Cristo na figura da “Besta Apocalíptica”.
A falta de humanidade transforma os homens em
feras.
Os Reptilianos atacam.
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Insuflados pela negatividade vigente na Terra e
“animados” pelas vitórias sucessivas no controle
das mentes dos homens, eles avançam destemidos
sobre os Cordeiros. Seus exércitos multiplicam-se e
enfrentam ferozes, seguros de já possuírem o domínio
da Terra.
Haverá luta esta noite, luta feroz. Limpeza do astral
em torno do vosso Grupo que sistematicamente vem
sendo perseguido nos últimos tempos.
Preparai-vos convenientemente. Jesus, convosco,
sustenta vossas forças no embate.
Avante, Guerreiras! Lutemos pela instalação do Reino
de Deus no planeta Terra!
Comandante Setum Shenar[7], Vice do Comando Ashtar
Em 15/12/2006

53. Os Portais Negativos
Há, sobre a parte invisível da Terra, Portais Negativos,
porém, mantidos sob severa vigilância das Hostes da
Luz.
[7] Nota de Margarida: Este valioso Irmão foi o primeiro a tirar a
“máscara de bonzinhos” dos cruéis Reptilianos. E, nessa linha de
trabalho, vem nos alertando sempre, desde 1998, quando nos fez a
primeira revelação em Xique Xique do Igatú, Chapada Diamantina
– BA. Outros Irmãos Superiores também já nos alertaram, todavia, o
Comandante Setum Shenar trabalha em constante vigilância sobre
esses Seres malignos.
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Através desses Portais, dá-se a passagem da energia
densa para o plano físico que, por sua vez, é ativada
pela energia dos encarnados, como acontece com os
Portais Positivos.
Os Portais Negros ou Negativos não são fixos, pois
entram em atividade onde há concentração de energia
densa no plano astral e físico.
Muitos dos Portais Negativos foram ativados neste
“final de ciclo planetário”, devido a imensa carga
negativa que circunda o planeta, proporcionando a
ativação de diversos desse tipo, espalhados pelo orbe.
O maior deles em poder e força, mantido pela
densa carga magnética das regiões profundas dos
Abismos, encontra-se no Oriente Médio, na Ásia,
onde se localiza o Governo Oculto do Mal.
As descargas negativas partidas do Abismo, somadas
à carga áurica primitiva do Planeta Intruso e mais as
descargas pestilentas emanadas dos encarnados
e desencarnados, permitem a abertura, por maior
tempo, daquele importante Portal das Trevas, dali
saindo grande força maligna em direção à superfície.
Espalham-se as pérfidas criaturas sobre a superfície
planetária e ligam-se aos seres encarnados e
desencarnados que se afinizam a eles nos vários
setores das sociedades civis e militares, conduzindo as
grandes massas aos conflitos, contendas e guerras.
As “bestas” ou “feras” ensandecidas libertadas dos
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abismos chegam à superfície através dos tenebrosos
Portais.
Lutas renhidas constantes são travadas pela Luz
contra as Trevas, buscando capturar o maior número
de seres destituídos de raciocínio, comandados
pelas Feras, asseclas inteligentes da Besta.
O Exército da Luz luta no invisível, incansavelmente,
para reduzir o contingente negativo lançado às massas,
atenuando as dramáticas e funestas conseqüências na
matéria.
Também, através dos Portais Negros, excursionam os
Servidores do Cristo em busca de seres escravizados
há milênios e mantidos presos em regiões até agora
inacessíveis ao socorro.
Irmãos! Há muitas lutas, muito trabalho e pouca
cooperação por parte desta humanidade.
Tudo que ocorre nesta fase final do ciclo
planetário foi previamente planejado por Mentes
Superiores e todos os irmãos que se encontram em
sofrimento, assim permanecem pelo uso indevido
do livre arbítrio. Durante milênios, as criaturas
semearam nas trevas e terão que colher sua funesta
semeadura.
Os corajosos Guerreiros da Luz trabalham
incansavelmente para a libertação do planeta e de sua
humanidade do jugo da escuridão, correndo contra
o tempo, pois este é escasso. Quando naturalmente
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se romperem as barreiras da nova dimensão, o
automatismo agirá em todas as criaturas, e, onde
estiverem, serão lançadas para as dimensões afins
e sofrerão choques vibratórios nesta transferência
compulsória para o exílio. Não é isso que desejam
os Servidores do Cristo e os Irmãos Maiores
que aderiram ao Plano Terra de Socorro a essa
humanidade e ao planeta.
Os acontecimentos serão intensos, dinâmicos e
simultâneos, não podendo a mente limitada dos
encarnados compreender com clareza.
Trabalhai, irmãos! Trabalhai para despertar as
consciências adormecidas na ignorância. Trabalhai por
vossa própria libertação.
Eu vos saúdo, em nome do Cristo Planetário!
Setum Shenar, Vice do Comando Ashtar
Em 30/03/2007

54. Vossos crimes e imoralidades não
ficarão impunes ante a Lei Eterna
É notório o declínio dessa humanidade. Irmãos, as
palavras que vos chegam de alerta e aviso, dos vossos
Irmãos Maiores, não tem o objetivo de provocar mais
negativismos.
São sinceras as palavras de despertamento que
visam alertar dos graves perigos que vos rodeiam.
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Estais intrinsecamente expostos em faixa vibratória
inferior, por manterdes a rebeldia e o descaso.
No plano invisível aos vossos olhos, criaturas infelizes
e traiçoeiras pululam, dispostas a realizarem vossos
desejos secretos inferiores, pois instigando vosso
declínio, elas se mantêm alimentadas crescendo cada
vez mais seu poder de domínio sobre vossos sentidos.
Essas criaturas não são fantasmas, como julgais,
que desaparecerão com água benta, ou exorcismos.
Elas são criaturas reais, humanas como vós sois, mas
que se comprazem no mal, nas trevas, nos vícios e em
toda sorte de sentimento infame e vil. Desejam que as
pessoas subjugadas sejam suas escravas, tornando-se
submissas.
São filhos de Deus, como todos nós e encontramse renitentes no erro. São perigosas, inteligentes e
arrastam as massas humanas desvirtuadas aos crimes
e violências.
Podereis, também, vir a ser uma dessas criaturas
deformadas que se arrastam no plano invisível,
escravizadas ou escravizadoras. Em ambos os casos,
vos encontrareis em desequilíbrio e dissonância com
as Leis Maiores.
Não penseis que vossos crimes e imoralidades
permanecerão impunes ante a Lei Eterna! O
primeiro carrasco será vossa própria consciência,
quando despertardes no plano invisível e vos
enxergardes deformado, sendo mais um habitante
dos charcos do astral inferior.
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Essa é a realidade que aguarda as criaturas que,
voluntariamente, permanecem nos erros, nos desvios
da alma, nos vícios de toda sorte. Os “seres das
sombras” que vos perseguem e acalentam vossos
sonhos secretos, assim como vós, não foram criados
no mal. Eles se arrastaram, voluntariamente para a
condição que hoje se encontram.
Portanto, irmãos, para evitar surpresas tristes e
desagradáveis ao aportardes no além-túmulo, que,
inevitavelmente, é o destino de todas as criaturas
encarnadas, evitai os desvios morais e espirituais e
praticai os ensinamentos de Jesus que vos garante
glória e ascensão aos céus.
É na prática sincera dos Ensinos do Mestre Jesus
que encontrareis a fortaleza para vos defenderdes dos
assédios dos “seres das sombras”.
Somente Jesus é Caminho, Verdade e Vida.
Setum Shenar, Vice do Comando Ashtar
Em 27/04/2007

55. O Exército do Cristo não é
composto somente de Anjos!
Fervilha, a Terra, com as ondas pérfidas, emitidas
pelos seres humanos nos dois planos de vida, tornando
o ambiente sufocante.
Os encarnados seguem suas vidas displicentemente,
sem comando dos pensamentos e emoções, tornando108

se presas fáceis das terríveis criaturas das trevas.
As criaturas que se expõem, facilitando o assédio
do mal, não são ignorantes das Leis de Deus, mas,
sua fé é superficial e atendem apenas ao verniz social.
Intimamente, apresentam-se vazias em relação às Leis
Maiores que regem a vida e dão vazão aos pensamentos
e sentimentos descontrolados, emitindo vibrações que
atingem faixas dimensionais inferiores, onde habitam
criaturas ignorantes e pérfidas que estão sempre em
busca de oportunidade para saciarem-se. Famélicas e
perversas, não perdem nenhuma chance de dominar a
qualquer um que se exponha.
Irmãos, não podeis servir a Cristo e a Satanás, ao
mesmo tempo!
Quando,
porventura,
vossos
pensamentos
acalentarem sentimentos de insatisfação, raiva, ódio,
luxúria e outros, em vosso íntimo, estareis, nesse
instante, a serviço das Forças Involutivas e contra às
Forças da Luz.
Não permaneçais na ignorância ou na ilusão de que
possuindo uma religião, seja ela qual for, vossas almas
estarão salvas do sofrimento e da escuridão.
Se estais a seguir a onda negativista de inversão
dos valores morais, que assolam esta humanidade
de “finais de tempos”, estais a servir a “Besta” e já
fizestes vossa escolha. Irremediavelmente sereis
exilados da Terra e vos distanciareis mais e mais do
encontro com as Esferas de Luz.
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Constantemente, um exército formado por seres
saídos das regiões abissais é enviado a superfície para
fortalecer o “domínio do mal” sobre as criaturas e esta
subida de seres-feras das regiões profundas do Abismo
para a superfície está sendo facilitada neste “final de
ciclo planetário”.
Viveis, portanto, o momento apocalíptico e o vosso
comportamento íntimo está sendo sintonizado, com
maior facilidade, com as esferas sombrias.
O medo das pérfidas criaturas e de suas ações
criminosas vos coloca a mercê de suas garras.
Retirai o medo dos vossos corações e o substitua
por fé; fé robusta que nada teme e tudo suporta
com coragem.
Deveis aderir ao Cristo, não em cultos externos que
nada representam ante a gigantesca e turbulenta onda
do mal. Deveis, sim, praticar as Lições do Cristo Jesus,
como único roteiro transformador que vos sustentará
ante as provas que tendes de passar, armando-vos
com a força necessária para enfrentardes as feras que
pululam ao vosso redor, sedentas de possuir vossas
almas.
Não permaneçais na ilusão que a vida na matéria
deve ser “vivida intensamente”, pois agindo assim,
lamentavelmente, sereis escravos da “Besta”.
Todos que renegam sua cruz em busca de facilidades
e fugaz felicidade na matéria, comprometem-se ainda
mais com as Leis Maiores e entregam-se, incontinente,
ao Império da Besta.
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A violência desmedida que se impõe nesta hora
é sinal que a Besta, a grande Fera do Abismo,
alimentada pela insaciável e incansável rebeldia
humana, está presente com maior força e poder
sobre a Terra e aqueles que desejam evitar seu
domínio deverão exercitar, ininterruptamente, o
controle dos pensamentos, das palavras e ações,
pautadas nas lições do Cristo: “Fazei ao próximo
aquilo que gostaríeis que ele vos fizesse”. “Perdoai,
não sete vezes, mas setenta vezes sete”.
Renúncia, coragem, humildade, honestidade, retidão
na conduta para com o próximo, amor, prudência e
astúcia, sacrifícios múltiplos na esfera íntima e social,
mudança de atitude, renovação constante dos valores
morais, agindo conforme o Roteiro de Jesus. Assim
devereis proceder para permanecerdes longe das
garras das feras que desejam escravizar-vos.
Lutas constantes são travadas entre a Luz e as
Trevas, e o Exército do Cristo não é composto
somente de Anjos. O grande contingente, os
soldados valorosos do Cristo são justamente
vós, seres humanos que já despertaram suas
consciências e desejam transformar o planeta
numa Nova Terra, livre da escuridão opressora das
Forças Retrógradas.
Mas, para pertencer ao Exército do Cristo deveis,
ainda hoje, abandonar o ser humano antigo e iniciar
a construção de uma nova criatura, livre das correntes
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que vos prendem à escravização, sob o domínio da
“Fera” (Besta = Dragão).
Irmãos, o Cristo vos convoca à luta para libertardes a
Terra e sua humanidade da Era das Trevas. Não deixeis
para amanhã o que ainda hoje deveis iniciar, a vossa
transformação e adesão à Luz.
Salve, Jesus! Salve, a Luz!
Setum Shenar, Vice do Com. Ashtar
Em 28/04/2007

56. Somos irmãos, servimos a humanidade
Saudações fraternas!
A atmosfera opressora da Terra sufoca as almas
que, com grande dificuldade desempenham suas
atividades corriqueiras. Nossas naves seguem
rompendo as barreiras de lama e fumaça emanadas da
superfície, abrindo trilhas em meio à densa crosta que
vai cobrindo o corpo planetário.
As trilhas abertas têm por finalidade facilitar o trânsito
e a conexão dos pensamentos e ações dos Servidores
da Luz. Libertai-vos dos preconceitos infundados e
abri vossos corações e mentes para receber-nos e aos
nossos préstimos.
Somos irmãos, servimos a humanidade.
Paz e felicidade desejamos a todos. Avante! Jesus
nos conduz!
Setum Shenar, Vice do Comando Ashtar
Em 31/07/2007
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57. Após o diálogo com a Besta ou Dragão
Esclarecimento de Margarida: Recebemos mais
uma extraordinária mensagem do insigne Comandante
Setum Shenar, vice do Comando Ashtar, a respeito da
“Besta do Apocalipse” e de seus asseclas.
Aliás, esse Irmão foi o primeiro extraterrestre que, em
1999, falou-nos clara e discriminadamente sobre as
varias categorias das Forças do Mal. É como se ele fosse
um “expert”, profundo pesquisador da existência dos seres
malignos, perversos que vivem aqui na Terra há milênios.
Eis a mensagem:
Eu vos saúdo, em nome da Luz, e em nome do Divino
Mestre Jesus!
Sois conhecedoras, como poucas, acerca da
realidade espiritual do Astral Inferior e das perversas
criaturas que ali habitam e que tentam dominar as
mentes humanas.
Multiplicam-se os perversos seres, no plano invisível
próximo aos encarnados, devido às energias negativas
provindas das regiões abismais, através da sua
libertação pela “abertura dos portais” na limpeza de
finais de tempos.
E a “Fera”, o Grande Chefe, paulatinamente vem
emergindo para dimensões mais próximas da crosta
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e sua influência perversa torna-se mais intensa a cada
dia. Sentindo-se fortalecido, pensa estar em vias de
dominar o planeta em todas as dimensões. Iludido,
emite ordens para os seus asseclas derrubarem os
Centros de Força-Luz e apossarem-se das matrizes,
pois sabe que cada Centro de Força-Luz possui energia,
muitas vezes superior, que poderiam centuplicar suas
forças. Mas o irmão não conseguiu e nem conseguirá
invadir os Centros de Luz instituídos na Terra.
Aqueles ligados ao Cristo Planetário e que trabalham
com coragem, confiança, fé, renúncia e muito amor
à humanidade e ao planeta, são vozes, muitas vezes
anônimas, que trabalham no plano invisível em
atividades que neutralizam a força trevosa, e no
plano físico socorrem, amparam e despertam muitas
consciências adormecidas na ignorância, no erro, nos
desvios da alma. São Servos de Jesus que caminham
em direção à sua própria libertação.
São criaturas como vós que eles atacam sem
piedade, pois desejam não somente destruir-vos, mas
apossarem-se da sutil energia que possui poderosa
força transformadora, podendo até garantir-lhes a
materialização no plano físico.
Foi permitido e encaminhado até vós um fio
do pensamento dele, para que ele saiba que as
Forças do Cordeiro encontram-se alertas e poderão
cercear-lhe os passos a qualquer momento e
que suas atividades são controladas por Forças
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Superiores que ele não consegue, sequer, imaginar
existir. E se ainda permanece no planeta é por
misericórdia e bondade do Mestre Jesus.
Portanto, irmãs, mantende-vos firmes no caminho
do trabalho árduo, da renúncia e dos sacrifícios que
vindes realizando, pois, unidas, sois vitoriosas e estareis
protegidas contra a intensa negatividade direcionada
a vós, como Foco de Luz irradiante na Terra.
Quem vos fala é o Sub-Comandante Setum Shenar.
Margarida – Sois sempre bem-vindo, meu Irmão.
Nós ficamos bastante alegres e emocionadas. Eu,
principalmente, que sinto pelo Irmão um carinho todo
especial. Creio que já nos conhecemos de outras vidas.
Será verdade?
Setum Shenar – Um dia sabereis.
M – Compreendi que esta resposta está mais para o
sim.
S S – Nossos corações se reconhecem, esta é a
verdade. Se a irmã, em alguma fase de sua existência,
enquanto espírito imortal, esteve ligada ao Ser que
hoje se apresenta como A Grande Fera, também
fostes discípula do Mestre Ramatis, Mestre Shama
Hare e de muitos outros Seres da Luz ligados à Grande
Fraternidade Branca Universal que protege e conduz o
destino da Terra e de seus habitantes.
Portanto, estais capacitada a enfrentar todas as
adversidades da matéria e do plano invisível. Sois
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corajosa guerreira a caminho da libertação definitiva
das rodas encarnatórias de sofrimento.
M – Chega de tantas encarnações dolorosas, de tantas
encarnações sofridas!
S S – Infelizmente, a grande maioria da humanidade
não desperta para a necessidade de aderir aos Planos
da Luz que poderiam proporcionar também sua
libertação dos sofrimentos atrozes que vivem, dos vícios
que se deleitam e da escravidão a que se submetem às
forças trevosas. Muitos, por ignorância, mas a maioria
voluntariamente se entrega as torpes intenções da
Fera, satisfazendo seus desejos inconfessáveis de
prazeres luxuriosos, desvios contundentes de suas
almas perversas. E assim, manipulados, seguirão para
planeta onde continuarão em encarnações dolorosas
até que a Lei do Progresso os alcance e não mais
poderão decidir, pelo livre arbítrio, o caminho a seguir.
Este será imposto pela Lei de Deus.
Não compreende esta humanidade o sacrifício do
Divino Jesus, para libertar-lhes a consciência e libertálos do sofrimento. Deturpam suas amorosas lições e
repudiam-nas, todos os dias, com suas ações negativas,
seus pensamentos e suas palavras desequilibradas.
Mas, seguiremos lutando, por este planeta e sua
humanidade, até que se instale definitivamente a nova
ordem de amor e de fraternidade sobre a Terra. Podeis
perguntar, minha irmã.
M – Será que meu organismo aguenta? Tenho sentido
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tão combalido. Gostaria de participar da batalha final e o
irmão sabe, melhor do que eu. Poderia dizer-me alguma
coisa?
S S – Vossas reservas vitais são renovadas diariamente
e, quando submetida a tratamento espiritual, recebeis
infusão energética para garantir a sobrevivência em
melhores condições na matéria. O corpo está puído,
e o espírito, desejoso de libertar-se, mas o trabalho é
intenso e, enquanto as Forças do Bem puderem manter
o vosso espírito acrisolado neste corpo desgastado,
assim será.
M – Entendi, Irmão. Muito obrigada!
S S – As lutas são renhidas, pois os adversários
são cruéis. Durante vossa libertação, no sono, sois
encaminhadas por vossos Guardiões ao trabalho. Mas,
no percurso entre vosso lar e a Central de Trabalho
no plano espiritual, vindes sofrendo ataques que
proporcionam, muitas vezes, vosso retorno à matéria
com sintomas perturbadores, lembranças vagas e
emoções conturbadas. Direcionai o vosso pensamento
ao Cristo que vela por vós. Estais protegidas e
amparadas pela Força da Luz Maior que parte do Cristo
Planetário em direção a Terra. Nada deveis temer que
não sejam vossos próprios sentimentos, posto que
fazeis parte do grandioso Plano Terra.
Eu vos saúdo em nome da Luz e vos deixo a Paz do
Divino Mestre Jesus!
M – E todas nós, inclusive a que está ausente,
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também ajoelhamo-nos perante vós, representante
direto do Mestre Jesus, agradecendo-vos as palavras de
esclarecimento, de conforto e de amor, que sempre nos
tem amparado ao longo dessa nossa caminhada.
Que assim seja!
S S – Mais um alerta vos deixamos: os seres
Reptilianos vos espreitam de perto. Orai e vigiai.
Setum Shenar
Em 01/09/2007

58. Operação Resgate
Saudações amigas! Nosso trabalho de Comando
das Forças Terrenas de Resgate permanece intenso.
Os seres que tombam em combate continuam sendo
recolhidos e encaminhados às prisões, as NavesPrisões e ao degredo.
O Conselho Estelar, tendo á frente o insigne
Comandante Yury analisa todos os casos, revisando
as fichas cármicas dos prisioneiros e estes são
encaminhados ao seu orbe de destino, conforme
indiquem os resultados obtidos.
Nos planetas destinados a recebê-los, os Senhores
do Carma iniciam processo de estudo da situação de
cada um, preparando seus corpos espirituais para
futuras reencarnações.
Muitos
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jazem

adormecidos

em

tratamento

de sonoterapia, cujo objetivo é reverter o
condicionamento animal, estimulado ao máximo pelo
adestramento promovido pelos Servidores da Besta.
Outros resistem à sonoterapia e permanecem
despertos, destilando sua revolta e o ódio profundo
que sentem pelas Forças do Bem. O orgulho, ferido por
encontrarem-se na condição de prisioneiros, alimenta
ainda mais o ódio e a revolta. O único tratamento
possível para o momento são as descargas deletérias.
Todas as vezes que o padrão vibratório dessas
pessoas alcança o mínimo permitido pelo ambiente
onde se encontram, elas sofrem a ação automática das
moléculas presentes na atmosfera e essas moléculas
desencadeiam choques, cuja finalidade é queimar
os miasmas gerados pela intensa atividade mental
negativa dessas criaturas. Estamos, dessa maneira,
cauterizando a aura agressiva desses irmãos.
Os Reptilianos capturados são submetidos ao
emprego de forças neutralizantes das suas sinapses
cerebrais. As correntes elétricas de seu pensamento
são cortadas e dessa forma são mantidos numa espécie
de coma induzido.
Essas medidas de atendimento temporário
representam auxílio espiritual e impulso evolutivo
às almas reprovadas nos testes da vida na Terra. Uma
vez definida a situação cármica de cada mônada
individualizada (pessoa), todos são conduzidos aos
seus locais de reajuste.
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O Pai, infinitamente bom, concede, a todos, a pureza
de Seu Amor. Façamos, cada um de nós, pequeninos
ainda em forças, a nossa parte, pois qualquer
colaboração nessa hora representa, no cenário
desolador da Terra, ajuda indispensável.
Que o Pai Amado, Generoso e Justo renove, em
todos, a fé, a alegria e a coragem.
Paz a todos!
Setum Shenar, Vice do Comando Ashtar
Em 14/09/2007

59. Permanecer na ignorância,
mais dor e sofrimento
A Lei de Deus vos abaterá a qualquer hora,
reconduzindo-vos ao caminho do progresso.
Permanecer na ignorância e no erro é decretar para
si mesmo maior cota de dor e sofrimento em vidas
futuras.
Acordai! As chances de mudança de rumo de vossa
trajetória evolutiva, mais uma vez, são apresentadas. O
momento de mudança na linha condutora de vossas
vidas é agora. O planeta avizinha-se de novo ciclo de
vida para esta humanidade.
Nenhum de vós, criaturas humanas em qualquer
dimensão física ou espiritual que vos encontreis, sereis
capazes de burlar as Divinas e Sábias Leis do Criador
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e permanecer onde vossas vibrações resultantes
da prática da ignomínia não são compatíveis, onde
somente as criaturas cristianizadas serão aceitas.
O mal será debelado da Terra. Seus causadores,
exilados para orbe afim com sua incúria, terão que
pagar à Lei Maior cada ceitil devido. Portanto, irmãos de
humanidade, buscai o Evangelho de Jesus e modificai
vosso norte evolutivo. Se sois aliados das tenebrosas
criaturas na prática de ações desumanas, acordai para
as consequências funestas para si mesmo: exílio e dor,
Trevas e ranger de dentes, em outros planetas iguais,
ou inferiores à Terra, na categoria dos mundos.
Finda-se um ciclo de vida na Terra. As “feras humanas”
das regiões abismais aproximam-se dos planos
invisíveis astrais para também fazerem suas escolhas
entre permanecer nas trevas ou ascender à Luz.
Jesus e Seu Evangelho são lições imortais, enviadas
para humanidade terrena, em todos os seus recantos e
em todas as suas dimensões. Praticai-as para vencer as
Trevas e alcançar a Luz.
Salve, Jesus!
Setum Shenar, Vice do Comando Ashtar
Em 01/02/2008
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60. A humanidade terrena negligenciou sua alma
Saudações amigas e fraternas, em nome do Cristo,
a este Grupo de Trabalho que a Misericórdia Divina
conduziu-nos para o trabalho de redenção desta
humanidade, tão carente de princípios morais.
Os Seres Reptilianos avançam vertiginosamente
sobre a incauta humanidade. Se, num primeiro
momento, permaneceram em seus redutos, instigando
com seus asseclas o assédio contra os incautos, nesse
momento, quando a humanidade, animalizada em
seus sentimentos, mantém vibrações compatíveis
com seus instintos inferiores, eles se aproximam por
sentirem, no ambiente terreno, a ara fértil e pronta, em
condições propícias para receber, diretamente, suas
instruções e executá-las sem constrangimentos.
A inversão dos valores morais torna a humanidade
psiquicamente em harmonia com as perversas
criaturas. Felizmente, os Magos Negros encarnados
e desencarnados perderam seu poder primitivo
para ativar as forças ocultas. Caso assim não fosse, a
materialização eminente das criaturas Reptilianas seria
uma realidade.
As experiências genéticas já não são realizadas
sob sigilo e nem secretas são as confrarias negras
que colocam anúncios em jornais, buscando novos
adeptos. Os valores morais negligenciados pela massa
materialista e viciosa proporcionam maior campo de
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ação e maior força atuante das inteligentes criaturas.
A humanidade negligenciou sua alma por um
punhado de ouro e por sensações animalizadas dos
sentidos físicos.
Com maior intensidade, os Servidores do Mal atacam
os Pontos de Luz e, com sua força potencializada pelo
ambiente propício e pela emanação da aura do Planeta
Intruso, proporcionam maior carga negativa e maior
pressão intrínseca, sofrendo os Servidores da Luz.
Irmãos, não podeis permanecer nas sombras da
dúvida e do medo. Há uma Força Superior que a tudo
rege e conduz, neste planeta e em todos os Universos,
a qual criou Leis Soberanas e Únicas para o progresso
dos mundos e dos seres.
Mesmos os Servidores das Trevas estão sob o comando
desta Lei Única, emanada do Criador. Os rebelados
serão arrastados ao progresso inevitável, pois a Lei de
Deus os abaterá a qualquer hora, reconduzindo-os ao
caminho do progresso. Permanecer na ignorância e
no erro é decretar para si mesmo maior cota de dor e
sofrimento em vidas futuras.
As chances de mudança de rumo de vossa trajetória
evolutiva, mais uma vez, se apresentam. O momento de
mudança, da linha condutora de vossas vidas é agora.
Novo ciclo de vida se avizinha para essa humanidade
e o planeta.
Não julgueis, nenhum de vós, criaturas humanas
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que, em qualquer dimensão onde vos encontrais,
sereis capazes de burlar as Divinas e Sábias Leis do
Criador e permanecer onde vossas vibrações não são
compatíveis, ou de praticar a ignomínia na dimensão
onde só as criaturas cristianizadas serão aceitas.
O mal será debelado da Terra e seus causadores
serão exilados para orbes afins com sua incúria.
Terão que pagar à Lei Maior cada ceitil devido.
Portanto, irmãos de humanidade, acorrei ao
Evangelho de Jesus e modificai vosso norte evolutivo.
Se sois aliados das tenebrosas criaturas, com vossas
ações de desamor e desumanidade, acordai para as
responsabilidades e consequências nefastas para si
mesmos: exílio e dor, trevas e ranger de dentes.
Finda-se um ciclo na Terra. As “feras” aproximam-se
mais das criaturas encarnadas. Dos planos invisíveis aos
vossos olhos, no astral, as criaturas também fazem suas
escolhas entre permanecer nas Trevas ou ascenderem
com a Luz.
Jesus e Seu Evangelho são as lições imortais enviadas
para esta humanidade, em todos os recantos do
planeta, em todas as suas dimensões. Praticai-as para
vencer as Trevas e alcançar a Luz.
Salve, Jesus!
Setum Shenar, Vice do Comando Ashtar
Em 01/02/2008
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61. A guerra no Planeta é da Luz contra as Trevas
Irmãs, grandiosa é a Obra de Deus não reconhecida
por esta humanidade.
Grandiosos são os Trabalhadores que por Amor a
Jesus e ao planeta, se acercam desta humanidade,
emitindo vibrações de amor, de paz e harmonia para
os seres humanos.
A Terra encontra-se em processo de transformação
que não poderá parar, uma vez que foram detonados
os mecanismos acelerados de “final de tempos”.
Outrora, se a humanidade tivesse aceitado
as influências do Alto, praticando as lições dos
Grandiosos Seres que aí estiveram levando as
mensagens diretamente ao plano físico, se houvessem
aceitado e praticado os Ensinamentos de Jesus, teriam
condições naquela época, de reverter os mecanismos
dolorosos da transformação que se opera nessa hora.
Mas, a guerra, o ódio, a vingança e o egoísmo foram
as armas usadas pelos seres humanos na conquista do
planeta e na conquista de outros irmãos, permitindo
o fortalecimento e a disseminação dos seres trevosos
nas regiões inferiores.
Assim, ao longo da história da humanidade, o Plano
Astral Inferior fortaleceu-se e expandiu seu território
por toda a Terra, envolvendo sua humanidade, que
a partir de então, passou a despender maior cota de
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energia para suplantar as trevas e lançar-se a luz do
progresso.
Dentre os seres que proliferaram no Orbe estão os
Reptilianos, que aqui aportaram já cheios de ódio, e
esta humanidade permitiu que o seu ódio extravasasse
e espalhasse sobre a Terra.
Ganharam mais forças, minha irmã, nesse “final de
ciclo”. Aproximam-se cada vez mais dos seres humanos
com promessas de riqueza e de domínio, de tecnologia
avançada e de controle sobre os nascimentos das
criaturas humanas, através do controle genético dos
corpos.
A matéria ilusória, no momento, domina as criaturas
ignorantes, que não percebem o perigo de deixarem
suas almas sob o domínio dessas Forças Involutivas.
Mas, é chegada a hora em que cada criatura deverá
fazer sua escolha, pois como espírito eterno, todos
tiveram as mesmas oportunidades de aprendizagem e
de transformação.
Nessa hora, em que as Forças das Trevas, fortalecidas
pelas emanações inferiores da humanidade, propagam
suas idéias e conseguem manipular as criaturas, é
devido às próprias criaturas, que foram negligentes
e não aceitaram o amor como veículo de renovação
e progresso. Agarraram-se ao ódio, ao egoísmo, à
vaidade tola; agarraram-se a matéria física perecível e
estacionaram no tempo.
Os Reptilianos estão presentes no planeta.
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Onde há manipulação genética e sofrimento para
o espírito; onde há tecnologia avançada que traz
destruição à humanidade; onde há manipulação
das criaturas humanas em favor de uma minoria
privilegiada, eles aí se encontram.
A ‘Besta”, aprisionada nos confins do Abismo, não
consegue, por si mesma, estar presente nos planos
menos densos. Mas, os Reptilianos, como asseclas
ferozes, acatam suas idéias, tirando o maior proveito
possível para si mesmos, atacando sem piedade os
Núcleos de Luz que fazem oposição aos seus ideais e
ao seu sistema de domínio sobre outras criaturas.
Sois alvos desses Seres, mas vindes trabalhando com
as Forças da Luz, no cumprimento dos desígnios de
Deus, criando em vós mesmas, a defesa contra eles,
que não são capazes de vos atingir da maneira que
gostariam, pois não há fragilidade em vossos escudos
de proteção e nem em vosso desejo de progresso.
Há, em vosso trabalho, sinceridade e Amor a Jesus.
O ódio desses Seres por vós é intenso, e cruéis
são suas armadilhas. Seus ataques são, a cada dia,
mais ferozes, pois fortalecidas vos encontrais pelo
cumprimento das tarefas apresentadas.
Nada poderá vos atingir daquilo que podemos
defender. Guardai vosso íntimo para ali não brotar a
oportunidade que esses Seres desejam de alcançarvos. Vigiai vossos pensamentos e desejos mais secretos,
pois ali buscarão a fragilidade para vos destruir.
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A guerra no astral do planeta é da Luz contra as
Trevas. As Trevas julgam avançarem em domínio
sobre essa humanidade, mas na faixa densa em que
se encontram não percebem a intensidade da Luz em
seus domínios, não percebem o findar do tempo para
sua presença nesse planeta.
A Irmã deseja nos endereçar alguma pergunta?
Margarida – Eu gostaria de saber o que aconteceu em
relação aos Reptilianos, à minha pessoa e ao Sr. Urandir.
Setum Shenar – Vosso trabalho de Divulgação
esclarece as criaturas humanas sobre a presença
e a intensa atividade dos “seres negativos” sobre a
humanidade encarnada e é, justamente, devido a
essa atividade, que sois mais alvejadas. Os “seres
negativos Reptilianos” permanecem em constante
alerta, no intuito de vos atacar. O citado irmão, cuja
tarefa no plano físico é divulgar mentiras acerca desses
seres, como sendo protetores e irmãos superiores,
permanece sempre em contato com eles. Todas as
vezes que alguma criatura lhe dirige o pensamento,
questionando-o acerca da veracidade de suas ações e
palavras, faz a ligação-ponte com o vosso Grupo e sua
presença, atacando-vos, se faz nesta hora.
Quando um pensamento é emitido em direção a
esse irmão, fazendo conexão com vosso Grupo, ele
ai se faz presente, na tentativa vã de calar vossa voz,
pois ele representa as Forças Involutivas Dominantes
na Terra.
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Mas, esse irmão encontra-se enfraquecido em força
e atuação, pois não soube aproveitar a oportunidade,
nem mesmo a primeira chance, quando os Seres da Luz
ofertaram-lhe meios de divulgação e de trabalho em
benefício da humanidade. Também não aproveitou,
como as Trevas gostariam, quando o convenceram de
usá-lo como veículo de divulgação da sua imagem de
seres amigos dos humanos.
Não conseguiu manter-se na Luz e, dominado
pelas Trevas, também caiu. Abatido, tenta retomar o
caminho, mas não consegue.
M – Eu acho que não somente ele está nesta situação,
como outros ufólogos que se tornaram conhecidos pelo
Brasil e também pelo mundo. Suas vozes calaram e não
se houve falar de nenhum deles, pelo menos aqui em
Vitória.
S S – Todos esses irmãos possuíam tarefas que trariam
benefício à humanidade, no esclarecimento de suas
consciências acerca da vida extra-corpórea. Ocorre,
que os sentimentos inferiores que cultivaram em seu
íntimo, durante milênios, suplantaram sua vontade de
progresso e foram arrastados pelas Forças das Trevas,
que estimularam a vaidade, o ego e a prepotência,
fazendo-os tombarem mais uma vez, fracassando no
propósito de progresso.
Todos eles se comprometeram, com as Forças da
Luz, a trabalhar intensamente neste “final de ciclo”,
para que um maior número de seres humanos
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alcançasse a vibração mínima que os capacitaria a
habitar um mundo melhor. No entanto, fracassaram
e comprometeram-se com milhares de criaturas que
poderiam despertar nesta hora e que serão arrastadas
com eles a Mundos de Sofrimento e Expiação, dando
continuidade à trajetória evolutiva interrompida.
M – Quer dizer que está declarada uma guerra entre
nós (GESJ), o Sr. Urandir e os Reptilianos. Não há mais
como esconder o assunto?
S S – Não há, uma vez que, no passado, divulgamos a
realidade dos fatos acerca desses irmãos. Naquela hora,
declaramos guerra aberta contra eles e vos tornastes o
alvo certeiro de seus ataques nefastos.
M – Nós não temos medo, meu Irmão!
S S – Bem sabemos!
M – Se eu tivesse medo, não estaria à frente deste
trabalho. Não o faço por orgulho, vaidade ou domínio
sobre outras pessoas. Nada disso. Quando se tem fé em
Deus, por conseqüência, temos fé e confiança nos Irmãos
de Luz que nos assistem, ajudam e conduzem nossas
atividades nos planos invisíveis. Não podemos ter medo
nem fraquejar, mesmo morrendo na luta, como soldado
na guerra, defendendo sua Pátria. Este é o meu objetivo,
compromisso assumido com meu Mestre Ramatis antes
da minha encarnação. Creio ser este o mesmo ideal das
companheiras.
S S – Sois valorosas Guerreiras. Tivestes oportunidades
de trabalho que os outros também tiveram para
progredir; mas, como vós, poucos conseguiram
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trabalhar pela Luz, suplantando as barreiras do medo,
do egoísmo e da vaidade tola.
Estamos sempre convosco! Não existe distância para
os que se amam.
Todos estamos unidos pela Força Maior do Amor do
Mestre Jesus.
Seguiremos trabalhando e lutando, na limpeza
dos planos invisíveis densos desse lindo planeta,
na Divulgação das Verdades Libertadoras para esta
humanidade.
Aquele que tiver olhos de ver que veja; que tiver
ouvidos que escute e transforme-se, caminhando em
direção à Terra de Regeneração.
Eu vos saúdo, em nome da Luz, e vos deixo a Paz, do
Divino Mestre Jesus!
Setum Shenar (Vice do Comando Ashtar)
Em 16/08/2008

62. Não há erro que habite sem acerto
Com fé, caminhastes até aqui. Com a mesma fé,
acrescida do trabalho que vindes realizando, sereis
conduzidos aonde os desígnios do Pai determinarem.
Nada temais, estamos convosco!
Não há erro que habite sem acerto, nem há Treva que
um dia não encontre a Luz.
Paz em vossos corações!
Setum Shenar, Vice do Com. Ashtar
Agosto de 2008
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63. A nossa missão é restabelecer
o Plano Divino na Terra
Nós somos Seres provenientes de outras estrelas, de
outros sistemas, de outras galáxias.
Nossas mensagens são de Paz e Amor, e revelam a
necessidade de encontrardes o vosso Cristo interno.
A nossa missão é restabelecer o Plano Divino sobre a
Terra e vos auxiliar a erguer-vos, perante Àquele quem
vos criou.
Amai-vos, sempre!
Setum Shenar, Vice do Com. Ashtar
Agosto de 2008

64. Serão banidos da Terra por
força da Lei do Progresso
Irmãs, eu vos saúdo, em nome da Luz!
Aqui estamos para convosco trilhar os campos de
luta, retirando da Terra os irmãos embrutecidos que
não despertaram para a luz do amor.
Estes irmãos proliferaram sobre a Terra, pois esta
humanidade ofertou-lhes todas as chances de
alimentos, energia e força que eles necessitavam para
construírem suas Cidades, onde escravizam estes
mesmos seres incautos que os alimentam.
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Mas, eis que é chegado o momento de serem banidos
da Terra, por força da Lei do Progresso. Serão retirados
através de lutas intensas que vem sendo travadas
nos planos invisíveis do astral inferior, em torno do
planeta. Muitos são arrastados vibratoriamente, sem
lutas, e são levados diretamente para as naves-prisões,
devido à intensa carga tóxica que emanam de si. Não
tem condições de enfrentar luta corpo a corpo com os
Seres da Luz. Mas, os seus Comandos, asseclas ferozes
da grande Fera, vêm sendo abatidos paulatinamente.
Trouxemos o irmão que convosco dialogará, mas não
permanecerá ainda prisioneiro. Será abatido em luta,
no próximo encontro que tiverdes dentro de sete dias.
Pergunta – Ele terá uma chance de ouvir alguma coisa
e, quem sabe, mudar, não é meu Irmão?
Setum Shenar – Não temos esperanças que
modifique sua conduta, neste último minuto, antes
da luta, mas, que as palavras emitidas por vós fiquem
agregadas à sua consciência imortal, para que, no
momento em que desperte, ante a intensa dor do
futuro, se recorde que existe uma Força Maior que a
todos conduz e que a Ela deve reverenciar para evoluir.
Eu vos saúdo, em nome da Luz, e vos deixo a paz,
do Divino Mestre Jesus, Ele que nos conduz nas tarefas
que realizamos neste planeta!
Setum Shenar
Em 27/02/2009
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65. Nada vos será cobrado que não
sejais capazes de realizar
Os Reptilianos atacam! E atacam com maior força,
para manterem-se mais próximos dos encarnados que
lhes são afins, e com bastante fúria dos desafetos e
inimigos.
Por onde passam, provocam acidentes e mortes,
brigas e desarmonias. Infelizmente, o momento
planetário permite o proliferar das feras, pois as
emanações dos seres humanos, aliadas as forças
extrínsecas do “Apocalipse”, têm permitido o avanço
perigoso das “Forças Trevosas” sobre o planeta e sua
humanidade.
Os que não possuem fé, julgam-se desamparados
pelo Criador. A Força de Deus emana de cada ser que
com Ele sintonize. Assim como estará subjugado pelas
Trevas, se assim o desejar.
Nesta hora transitória para o planeta, quando
a Luz está prestes a tudo abraçar, a escuridão,
desesperadamente, luta por manter-se, e é nos
corações dos incautos que eles julgam encontrar os
meios de permanecerem na Terra.
Ou sois Crísticos, ou Anti-Crísticos. Ou estais com
o Cristo, ou contra Ele. As Forças das Trevas saberão
identificar seus eleitos, assim como estareis invisíveis
a ela, caso vosso padrão vibratório de amor e fé esteja
em sintonia com as Lições de Jesus.
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Nada vos será cobrado, que não sejais capazes
de realizar. Sustentados pelo Amor do Cristo, sereis
capazes de soerguer-vos das Trevas para a Luz. Os
Reptilianos, e todos os Seres das Trevas, que tentam
dominar o planeta e sua humanidade, somente
alcançarão aqueles que se mantiverem com o coração
cheio de sentimentos anticristãos.
O amor e o perdão são vossas armas contra os
Trevosos. Segui Jesus, pois Ele é o Caminho, a Verdade
e a Vida.
Paz, sempre!
Setum Shenar
Em 27/02/2009

66. Alguns Reptilianos abandonaram
o caminho das Trevas
Irmãs, paz e bondade nos corações dos homens!
O concurso salutar do diálogo com o Reptiliano, que
foi transmitido aos seus subordinados, um pequeno
“Exército de Poderosas Entidades das Trevas”, foi
acrescido da intensa Energia Amorosa, do Sublime
Governador da Terra, que os abalou profundamente,
pois nunca receberam de perto tão intensa e poderosa
energia de Amor e Bondade.
Alguns não terão condições de continuar no
caminho das trevas, pois sua alma, escondida dentro
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da aparência deformada, foi tocada e eles foram
arrastados, magneticamente, ao socorro amigo.
O restante do contingente restabeleceu-se após
algum tempo e permanecerão nas mesmas disposições
inferiores. Juntar-se-ão ao chefe, para o combate
programado.
Mantende-vos vigilantes quanto aos vossos
pensamentos, palavras e ações.
Fé e confiança no Altíssimo. Coragem e amor.
Paz, sempre!
Setum Shenar
Em 28/02/2009

67. Hasteai a Bandeira do Cristo em
vosso coração e praticai Suas Lições
Irmãs, nós vos saudamos, em nome da Luz!
No confronto com os Comandos Reptilianos no
último combate, mais uma vez, a vitória da Luz se fez,
demonstrando a superioridade de Sua Força.
Vossos corpos espirituais encontram-se feridos,
manifestando-se no plano físico, através dos
incômodos e dores. Porém, a Equipe Médica do GESJ
cuida de vossa recuperação.
Sem chances de permanecerem neste Orbe, as
funestas criaturas já se encontram aprisionadas e serão
convenientemente preparadas para seguirem para o
exílio planetário.
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Infelizmente, a limitada mente humana crê que
no simples automatismo de nascer, crescer e morrer
os espíritos maus estão sendo exilados da Terra e os
bons, descem dos planos superiores onde habitam,
para mancharem suas vestes na densidade da Terra,
substituindo-os.
Irmãos meus! Sem luta, batalha, confronto real
entre as duas forças contrárias, Luz e Trevas, não
haverá limpeza planetária e nem o planeta deixará
a categoria de Mundo de Expiação e Provas,
passando para Mundo de Regeneração.
O Exército do Cristo representa a Luz e os seus
guerreiros são a humanidade terrestre que se digna
a seguir os Seus preceitos de amor e perdão. As
pessoas que permanecem na ignorância e na rebeldia
representam as Trevas e boa parte dos seres humanos
encarnados, conscientemente ou não, fazem parte
desse Exército, contrário à Luz.
Compreendei, irmãos, que os “Abnegados Seres
Superiores” não podem encarnar em massa na
Terra, nesta fase de intensa negatividade. Não
porque não queiram, mas, como Representantes da
Luz, compreendem que há vasta legião de espíritos
no astral necessitados de um corpo físico, para
despertarem em si, novos ensejos de mudança, a fim
de que no bendito esquecimento, possam trilhar novo
caminho e fazer novas escolhas que os libertem das
zonas de expurgo.
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Não vos iludais! Hasteai a bandeira do Cristo em
vosso coração e praticai Suas lições, para que o exílio
não seja vossa realidade, dolorosa, do futuro.
Salve, Jesus!
Setum Shenar
Em 13/03/2009

68. Quando a escuridão for grande, usai os ouvidos
Irmãos, paz entre nós!
Espreitam-vos Forças Negativas. Natural que assim
seja, pois com o influxo das bênçãos agitam-se os seres
contrários.
Buscam freneticamente um meio de deter vosso
acesso às fontes de energia (canais) que se abrem na
vossa direção.
Nada a temer. Contudo, lembrai-vos sempre do
que vos foi dito pelo amigo Shama Hare: “astúcia
e prudência”! Não é demais recordar sempre tais
orientações.
Que tentem vos impedir. A Lei não proíbe, pois
através de vossa vontade revelada no esforço da
resistência oferecida, encontrareis as Fontes de Luz.
Mas afirmamos que a proteção em torno de vós é
proporcional ao amor do Cristo.
Pergunta – Eles estão zangados pela batalha perdida?
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Setum Shenar – Sentem-se humilhados, apesar
de não haver, em nosso procedimento, nada que o
justifique. O sentimento de humilhação acirra-lhes o
ódio contra vós. Por hora, nada farão, pois dão vazão
desordenada a seus sentimentos. Mas, quando, por
fim, ao cansarem-se dos insultos e xingamentos
recebidos dos seus chefes, planejarão novo ataque e
nós deveremos estar prontos para novo combate.
P – Assim será, até o fim?
S S – Sim. Agora só existe um caminho e nele
estão incontáveis batalhas internas e externas,
individuais e coletivas.
Quando a escuridão for grande, usai os ouvidos;
quando não for mais possível ouvir, apurai o olfato e,
quando este faltar, tateai as respostas. Nunca desistir,
pois só com trabalho substituireis as lacunas geradas
pelos erros cometidos no passado.
Estamos convosco! Paz, sempre!
Setum Shenar
Em 14/03/2009

69. Cada um escolhe o seu protetor: a
Besta ou a Luz do Divino Jesus
Vidência: Após a leitura da carta de Fabíola, meu
cérebro ficou gelado. Senti-me estranha. Já na mesa de
trabalhos mediúnicos, novamente o mesmo fenômeno,
porém, acompanhado de uma vidência muito ruim.
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Vejo-nos no Portal, na tal fazenda do Sr. Urandir. Há
uma intensa negatividade no lugar e eu via o Portal
constituído de algo gelatinoso, onde milhares de espíritos
permaneciam em sofrimento, agarrados ao local. Eles
estavam por todos os lugares: no chão e por todo o
espaço que delimitava o Portal Negativo.
Tive a impressão de que era um “buraco negro”, na
qual faz ligação direta com a “Besta”. De alguma forma,
estamos ligados ao Portal e a Força Superior do Mestre
Jesus nos sustenta naquele local.
A seguir, recebi a seguinte mensagem:
Massa compacta que retém em agonia e dor
milhares e milhares de espíritos decaídos na moral
e na forma. Destituídos de qualquer sentimento
superior, entregaram sua essência divina ao controle
dos perversos seres.
Incautos e rebeldes às Leis Divinas, entregaram-se
aos torpes sentimentos menos dignos e criaram em si
as condições de se tornarem escravos da “Besta”.
Haverão de libertar-se e serão enviados para o exílio,
espalhados por planetas inferiores para aprenderem,
sob duras provas, a amar a Deus e ao próximo.
Breve tempo os separa da liberdade!
Jesus, todo Bondade, reúne seus Exércitos para
a grande hora, quando intensa luta, corpo a corpo,
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libertará os prisioneiros. Naquela hora, romper-se-ão as
contenções da natureza, que explodirá em cataclismos
sobre a superfície planetária.
Nem pedra sobre pedra restará intacta e a
humanidade será espalhada pelo Universo, em blocos
de exilados e regenerados.
O Amor Divino vos conduz. O Cristo Planetário emite
maior carga energética de sustentação ao planeta.
Mantende-vos unidos. Trabalhai.
Tende fé, pois, nesta hora, ninguém está sozinho.
Mas, cada um escolhe o seu protetor: a “Besta”, ou a Luz
do Divino Jesus.
O Cristo Planetário a todos sustenta. Avante, irmãos!
Paz em vossos corações!
Setum Shenar
Em 12/05/2009

70. Os Reptilianos são criaturas
perversas e frias de coração
Médium – D. Margarida comenta sobre a carta de
Fabíola e, também, sobre o “gato sujo” e pergunta se
é verdade. O Com. Setum Shenar responde que sim e
elucida um pouco mais o assunto.
Eis, abaixo, as palavras do Com. Setum Shenar:
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Os Reptilianos são criaturas perversas, frios de
coração, com intelecto altamente desenvolvido e
com as emoções congeladas, canalizadas pelas forças
mentais, apenas para satisfação dos instintos inferiores.
Não apenas este irmão, mas todos que a ele se
associam, seguem pelo mesmo caminho. Sua forma
de atrair para si os candidatos à escravidão, descenso
e queda terrível, é a hipnose, que atrai seguidores
fanáticos, fracos, despreparados, ignorantes e
invigilantes.
Que não pairem dúvidas em vossas mentes do caráter
negativo dessas criaturas e que vossa disposição
íntima, mental e espiritual, seja, em tudo, contrária à
sua presença, ao seu assédio, à sua intervenção. Custe
o que custar, em vossas existências, jamais vos deixeis
hipnotizar pelo chamado de tão vis criaturas.
Os associados da “Besta” buscam, freneticamente,
novos seguidores, escravos e cobaias. Apartai-vos
deles e lutai, em nome de Jesus, pela limpeza do
Planeta Sham.
Eu vos deixo, na Paz do Mestre Adorado, que a tudo
comanda, com Amor incondicional.
Setum Shenar
Em 13/05/2009
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71. Sede mansos e humildes,
porém astutos e prudentes
Irmãs, paz e bondade entre vós! Numa guerra, o
guerreiro deve ter astúcia e prudência para não exporse, em demasia, ferindo-se mortalmente.
Deve permanecer com a espada em punho, pronta
para defender-se, e nunca dar as costas ao inimigo.
As lutas são intensas e os campos de batalha
fervilham. É a etapa final do ciclo planetário e os
inimigos são os mais cruéis, pois, permaneceram
milenarmente em seus esconderijos, usando da
perfídia como arma. Desdenham da Luz e semeiam
as Trevas. Não aceitam o exílio e desejam subjugar a
humanidade.
Sede mansos e humildes, mas, também, prudentes
e astutos.
O Cristo Planetário vela por todos!
Setum Shenar
Em 23/05/2009

72. Os Reptilianos não perdem tempo
Vidência: Vi uma mulher escrevendo uma carta para
D. Margarida. Creio que se trata de Fabíola. Ela é vigiada
de perto por Reptilianos.
Um deles ordena que a carta seja seguida, para ver com
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quem Fabíola se envolve. Escuto sua ordem: “Sentinelas,
vigiem essa mulher. Registrem todos os seus passos.
No primeiro deslize, acabem com ela. Joguem-na
debaixo de um carro ou façam-na sofrer um acidente
violento. Se não nos serve viva, seu sangue servirá; o
sangue derramado de sua morte”.
Dizendo isso, aponta dois Reptilianos que
imediatamente se posicionam próximo à residência dela.
Outros dois menores, ainda jovens, saem para seguir a
carta. A moça permanece vigiada. Eles seguem aonde ela
vai e registram todos os seus passos. Mas, sempre ficam
de longe. O escudo de proteção à sua volta não os deixa
aproximarem-se.
Agora, vejo os dois Reptilianos chegarem aqui na
Casa, os que seguiram a carta, e ouvem a leitura da
mesma. Lá de longe, aquele Reptiliano que parece ser
um comandante, toma conhecimento do que se passa e
sua reação é violenta. Ouço o que ele diz: “Está declarada
a guerra! Esses Núcleos de Luz não podem se juntar.
Temos que detê-los, antes que comecem a nos trazer
problemas. Interfiram! Gerem descrédito, desavenças,
ataquem, fragilizem os trabalhadores, para que fiquem
sempre com um pé atrás. Matem, se for necessário!
Tudo em nome da Força Negra que nos guia”.
Nessa hora, parei de vê-lo e ouví-lo, pois sintonizei o
Comandante Setum Shenar. Transcrevo, a seguir, Suas
palavras esclarecedoras:
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Irmãos! Trabalham, em ritmo acelerado, todos
os guerreiros invisíveis. Alguns escolheram, como
Mentor, o Mestre Adorado. Esses, seguem construindo
abrigos, preparando mantimentos, organizando
cidades e colocando, em condições de uso, hospitais
e enfermarias.
Eles visitam, em viagens constantes, lugares, antros
e cidades inferiores do astral, resgatando, socorrendo
e libertando todos que os Irmãos Superiores indicam
já terem sofrido o suficiente para iniciarem a subida.
Por outro lado, igualmente disciplinados, assíduos e
cônscios de suas obrigações, seguem os trabalhadores
que escolheram, como mentor, a mente perversa da
“Besta do Apocalipse”.
Esses, seguem construindo refúgios, quartéis e
cidades negras, cuja única proposta é plantar o medo, o
ódio, a discórdia, a violência e tudo o que de pior pode
nascer do “coração negro” daqueles que se entregam
às Forças do Mal.
Irmãos, não há, nesse contexto espiritual, campo
neutro. Aqueles que não sintonizarem com as Forças
do Bem serão, inevitavelmente, arrastados pelas Forças
do Mal.
Atrás de uma vida livre de limites, escondem-se a
maioria das armadilhas que capturam os invigilantes,
aprisionando-os nas malhas pérfidas da Besta.
Urandir, homem reencarnado com o propósito de
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trabalhar em nome da Luz, fez sua escolha entregando
sua alma às Forças Negativas, sob as quais encontrase submetido, não possuindo mais vontade própria.
Nem se quisesse, hoje não conseguiria dar as costas e
retornar à Seara da Luz.
Seu destino está traçado por seu livre-arbítrio e é
poderoso inimigo, pois, cego, obedece sem questionar
a todas as ordens recebidas. E assim será com todos
que se apresentarem para o Exército das Trevas.
Servir ao Mal é caminho sem volta, é queda
certeira. Sem disseminar o medo, as revelações que
vos chegam, não por acaso, são faróis a iluminar
vosso caminho para que desperteis, seguindo pela
estrada que conduz ao Reino de Amor do Mestre
Jesus.
Nada vos amedronte, pois, mediante os combates
e ligações determinadas pelo Alto, aumentarão as
investidas contra vós e contra o Grupo. E quanto
mais vos atacarem, tanto mais vos defenderemos, e
enquanto estiverdes a servir ao Mestre Jesus, nada
deveis temer.
Salve, a Luz! Salve, o Amor de Jesus!
Setum Shenar
Em 26/05/2009
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73. Renovar atitudes, amar a
todos e perdoar sempre
Vidência: Vi o Comandante Setum Shenar. Ele nos
estendeu as mãos e nos levou a uma extensa área, onde
se reunem um “Exército das Trevas”. Eram centenas de
seres reunidos e não parava de chegar mais outros.
Possuíam formas de vários animais: répteis, abutres,
touros, búfalos. Empunhavam armas primitivas.
O Comandante Setum Shenar disse-me que eles estão
se reunindo para formar um grande exército e nos atacar.
Em seguida, deu a seguinte mensagem:
Irmãs! Salve, a Força! Salve, a Luz!
Um exército de seres das Trevas se prepara para
atacar-vos. Como não poderia ser diferente, as Forças
Retrógradas usam os seus métodos de violência para
intimidar os Servos de Jesus.
Nada temais! O Exército do Cristo, pronto e
preparado, lutará com as “bestas feras” no confronto
que se prolongará até a lua cheia de setembro.
Permaneçais com as mentes ligadas às Forças do
Bem que vos conduzem, e entregai-vos a esta Força
Luz, ao vos desligardes no sono reparador. Vossos
espíritos humildes e leais, entregues aos desígnios de
Deus, reúnem-se em segurança aos Exércitos da Luz
nos campos de batalha.
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Os confrontos repetem-se em diversos e diferentes
campos de luta. Os trevosos usam seus métodos de
comandar seus exércitos. Porém, inconscientes, são
induzidos por Forças Superiores a enfrentarem o
combate de acordo com a vontade da Luz.
Vários confrontos tereis, intensos todos eles, o que
representa desgastes de vossas forças e energias,
porém, fortalecimento de vossos espíritos. Perscrutai
vosso íntimo, detectai sinais de alerta que possam vos
tornar frágeis e expostos à radiação das trevas.
Mantendes sob rigorosa observação vossas
más tendências que ainda possuís e aquelas que
não conseguistes debelar ou sublimar, sejam de
qualquer tipo, ou intensidade. Vossa invigilância
poderá custar caro, caso sejais surpreendidas pelos
Comandos Trevosos. Guerra é guerra, e não podeis
baixar a guarda sob si mesmos.
Atentai para o trabalho que realizais, não permitindo
que pequenos focos de discórdia ou insatisfações,
tomem proporções descontroladas. Estamos em
guerra e deveis fazer o possível para vos manterdes
intimamente em paz, na paz do Cristo que vela por nós.
Os Reptilianos convocaram seus asseclas. Os mais
diversos pelotões se reúnem e arregimentam todas
as “forças negativas” disponíveis para atacar-vos.
Formaram “pequeno exército” que será combatido nos
campos de batalha.
A verdade deve ser espalhada sobre a Terra e os seres
humanos necessitam despojar-se das falsas ilusões em
148

que alicerçaram suas vidas para iniciarem, enfim, a
jornada ascensional.
Libertar-se de dogmas negativos, enraizados em
suas almas, deve ser o primeiro passo para libertaremse e sois vós, Trabalhadores e Guerreiros de Jesus, os
responsáveis pela disseminação das verdades que
libertam as almas.
Portanto, aos que não interessam o despertar da
humanidade, mantendo-a sob controle e escravidão,
não agrada a ação benfeitora do Cristo e atacam,
impiedosamente, os disseminadores das sementes
de Luz. As Trevas serão banidas da Terra e a Luz a tudo
envolverá, renovando todos os quadrantes planetários.
Guerreiras, à luta! Logo a batalha iniciar-se-á.
Preparai-vos!
Jesus, incansável em Seu Amor, a todos conduz.
Setum Shenar

Pergunta – Irmão, devemos ter algum preparo
especial?
S S – Vosso preparo é diário, na prece que fizerdes,
ao acordar, e na entrega ao Criador, antes de dormir. É,
na vossa conduta, no cotidiano de vossas existências,
renovando atitudes, amando a todos e perdoando
sempre.
Salve, Jesus!
Setum Shenar
Em 29/08/2009
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74. Dos planos superiores vos
guiamos e protegemos
Por onde fores, a Força Maior de Deus vos guiará!
Por piores e mais ferozes que sejam as feras que
confrontardes nos campos de lutas, nas arenas
sangrentas dos planos inferiores, a Presença constante
do Divino Mestre, amando a todos, Luz e Trevas, vos
sustentará para alcançardes a vitória, que representa a
expansão da Luz, iluminando todo o campo de batalha,
eliminando a escuridão que ali exista.
Irmãos, os seres perversos lançam-se contra vós, mas,
assim deve ser para que, iludidos em sua força e poder,
venham até o Exército da Luz e possam ser retirados do
planeta. As suas escolhas equivocadas os definem na
grande seleção que opera-se e, com luta, ou sem luta,
ver-se-ão arrastados para fora da Terra, para planeta
cuja vibração esteja em afinidade com sua condição
espiritual.
Não detenhais vossos passos por medo porque
vos protegemos e vos conduzimos. Todas as lutas
possuem estratégias, minuciosamente traçadas, que
dão condições à vitória da Luz e resgate dos irmãos
das Trevas.
Enquanto lutais, vossos espíritos limpam-se das
grossas camadas de “cimento-toxina”, que os impedem
de brilhar.
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A conquista da nova veste nupcial está diretamente
relacionada ao vosso esforço em servir ao Cristo. Que
nada vos impeça, dia ou noite, faça chuva ou sol, de
caminhar em direção à própria libertação.
Dos planos superiores, vos guiamos e protegemos.
Vosso Irmão,
Setum Shenar, Sub Comandante de Ashtar Sheram
Em 05/12/2009

75. O ambiente da Terra avança a largos
passos no desequilíbrio climático
Irmãos, que a bondade de Deus esteja entre nós!
Há muito, vimos no acercando da humanidade, a fim
de prepará-la para as horas do futuro. O futuro chegou
entre vós!
Avolumam-se as dores nascidas nos corações,
retorcidos pelos rancores violentos, endurecidos pelo
orgulho desmedido e contaminados pelo egoísmo.
Entre vós, encontram-se dispostos a dominar
as forças em desalinho, irmãos nossos, infelizes e
ignorantes, habitantes das Trevas, que tentam alojar
suas intenções menos dignas no abrigo de vossos
sentimentos e pensamentos mais íntimos.
Sem delongas, todos que desejam progredir, evitem
sua presença nefasta. O psiquismo da Terra avança
para a histeria do medo, disseminando entre aqueles
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que não cultivaram a fé, a confiança em Deus.
A vós, que vindes ouvindo nossas palavras, mantende
firmes as mentes e serenas as emoções; não vos deixeis
arrastar pelas ondas magnéticas do desequilíbrio
que, constante e crescentemente, varrem a superfície
terrena.
Que o conhecimento adquirido seja vossa ferramenta
de renovação, dos votos de permanecerdes alistados
às fileiras da Luz.
O ambiente da Terra avança a largos passos no
desequilíbrio climático, com graves consequências
para as organizações sociais.
Apesar de nossos esforços, os desequilíbrios
alcançaram graus irreversíveis, colocando, em curso, o
plano de transmutação deste Orbe Planetário. Agora,
só vos resta compreender, com os acontecimentos,
as lições renovadoras que ficarão em vossa memória
espiritual, permitindo a perpetuação da aprendizagem
em andamento.
Que a paz e a bondade envolvam a todos!
Setum Shenar
Em 22/12/2009
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