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APRESENTAÇÃO
OS REPTILIANOS NÃO SÃO INTRATERRENOS.
SÃO EXTRATERRESTRES MALIGNOS,
DECAÍDOS DE VÁRIOS PLANETAS.
Seres decaídos de vários planetas, aqui se encontram,
há milênios, onde deveriam aproveitar a oportunidade
bendita, oferecida pelo Amoroso Jesus, a fim de
refazerem o caminho de volta à Casa do Pai, evoluindo
moral e espiritualmente.
Esses seres decaídos já possuem o intelecto bastante
desenvolvido, mas mergulharam profundamente, mais
uma vez, nas trevas, através das práticas de experiências
perversas, cruéis, a ponto de serem novamente
encaminhados para o exílio. Desta vez, em “mundos
estéreis”, ou seja, sem vida, que os acolherão.
Durante alguns anos, embora já possuindo várias
mensagens sobre esses seres decaídos, nada publicamos,
atendendo ao pedido do Comandante Setum Shenar
– Vice do Comando Ashtar – Irmão de elevadíssima
hierarquia espiritual.
O Comandante Setum Shenar foi o primeiro a trazernos notícias dos Reptilianos. Não são como muitas
pessoas julgam e afirmam, que eles aqui se encontram
com a finalidade de trazerem evolução e progresso à
Terra e seus habitantes.
Disse-nos, na época, que o assunto era pouco
conhecido de nossa humanidade; que aguardássemos
9

mais um tempo, até que o mesmo fosse divulgado por
outros núcleos espiritualistas ou não, porque, a partir
daquele momento, os Reptilianos iniciariam seus ataques
traiçoeiros, contra pessoas e grupos organizados que
denegrissem sua imagem de “seres do bem”, auxiliares
invisíveis, no progresso evolutivo da Terra.
Mas, chegou a “hora da verdade”! As máscaras desses
irmãos infelizes e diabólicos caíram. Chegou a hora
decisiva para os seres humanos: ou estão com a Luz, à
direita do Cristo, ou estão com as Trevas, à esquerda do
Cristo.
Os esquerdistas são todas as pessoas que não aceitam
as Leis de Deus; o amor ao próximo, como a si mesmo, a
prática da caridade e o perdão às ofensas.
O livrinho que lançamos com as mensagens do
Comandante Setum Shenar complementar este.
Sugerimos que leiam os dois.
Muita paz, em Jesus.
Margarida,
pelo Grupo Espírita Servos de Jesus
Vitória-ES, 2º semestre de 2010

1ª PARTE
REPTILIANOS

11

01. TREVAS
Irmãos, nessa comunicação, trazemos informações
sobre os seres negativos com os quais tendes algum
contato em vossas tarefas espirituais.
O conhecimento é necessário, a fim de que possais
adquirir consciência sobre a condição desses irmãos, suas
características locais, formas de atuação e, ao mesmo
tempo, aprender como vos protegerdes de eventual
investida deles. Podemos assim classificá-los:
1º) Seres trevosos que atuam, apenas, no Plano Astral
Inferior;
2º) Obsessores do Plano Mental Inferior;
3º) Magos Negros;
4º) Extraterrestres de baixa evolução moral.
A primeira categoria é formada por seres que podem
apenas transitar no plano Astral Inferior e ali desenvolvem
suas ações malignas. Podem ser subdivididos em:
a) Chefes ou Comandantes.
b) Seres que trabalham em troca de oferendas. Estão
fortemente presos à vida material e por isso são capazes
de praticarem qualquer ato abominável para obterem
“presentes”. São mercenários e agem por empreitada ou
por conta própria a fim de conseguirem as coisas que
lhes agradam, tais como: bebidas alcoólicas, sangue,
carne, sexo, drogas e outros. Esses irmãos mantém-se
cada vez mais arraigados aos planos inferiores.
13

c) Obsessores que estão presos a fatos e ações
pretéritas em que foram muito prejudicados e daí não
perdoarem seus ofensores. Ainda se encontram cheios
de ódio e desejo de vingança. São amplamente descritos
na literatura espírita.
d) Outros, dentre os quais está incluída grande
variedade de espíritos que se encontram em nível
vibratório muito baixo e são utilizados pelos mais fortes e
astutos em suas atividades perversas, como verdadeiros
robôs (lidamos com esse tipo, em nossas reuniões de
desobsessão).
A segunda categoria é a dos obsessores que atuam na
mente das pessoas. Transitam entre o Plano Astral e o
Mental Inferior. Podem causar consideráveis prejuízos às
mentes incautas, racionalistas e cristalizadas em algum
sentimento ou objetivo negativo.
A terceira categoria é composta por Magos Negros,
seres que desenvolveram e alcançaram o manejo das
mais variadas técnicas ocultas. São conhecedores dos
mistérios da Magia e têm vasto conhecimento no trânsito
entre os planos inferiores. Podem facilmente manipular
os seres humanos do plano físico e do espiritual de
evolução mediana. Fascinam as pessoas pela aquisição
de poder, bens e vitórias materiais fáceis. Conhecem
profundamente a personalidade humana e utilizamse do seu orgulho e egoísmo para escravizá-la. São
conscientes do caminho que escolheram e não nutrem
remorsos, orgulhando-se dos seus poderes implacáveis.
Quanto à quarta categoria, já fostes informados,
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em outra oportunidade, pois se trata dos Reptilianos.
Atentai, filhos, para vossas ações, sentimentos, palavras
e pensamentos, mantendo firme a vigilância.
Um Instrutor
Em 12/05/1999
02. PACTOS SINISTROS
Vidência: Vi uma nave imensa na órbita da Terra e fui
levada até o seu interior. Lá, havia um Ser que se identificou
como proveniente de Alfa-Centaurus e fazia estatística
dos seres Reptilianos, por meio de uma espécie de
computador. Através do aparelho, ele tinha acesso a todos
os movimentos daqueles seres e, o mais interessante, ele via
seus pensamentos; via plasmadas suas intenções e planos.
Esse Irmão Extraterrestre de Alfa-Centaurus mostrou-me
uma espécie de cristal e disse que aquilo era um aparelho
contendo uma mensagem do Comandante Ashtar para um
dos chefes dos Reptilianos. Disse-me que o Comandante já
expulsou esses seres de outros planetas onde praticavam as
mesmas atrocidades que repetem na Terra.
Acrescentou que Ele, Ashtar Sheram, já mandara
inúmeras advertências a alguns Chefes de Governo da Terra
alertando sobre a responsabilidade dos pactos sinistros
que estão sendo celebrados.
Mostrou-me cenas horrendas, com inúmeras sub-raças
de seres sem alma sendo criadas. Eram como robôs, porém
feitos de material biológico, por meio de cruzamentos
esdrúxulos. Mostrou-me, ainda, o controle que os seres
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negativos têm sobre imensos arsenais militares, inclusive
atômicos.
Novamente, vi cidades subterrâneas que servem de base
para esses seres. Após, veio a comunicação:
O grau de violência e dor que serão vivenciados
pelos humanos depende de sua vontade. Pactos
sinistros pioram, em muito, a situação já caótica desta
humanidade.
No Plano Divino, há sempre inúmeras oportunidades
de redenção, mas é o agir humano que determina suas
provações.
O Amigo falou-me, ainda, que seriam necessárias
orações diárias, em favor da Terra e que estivéssemos
permanentemente ligados ao Alto, para auxiliarmos no
processo de contenção do domínio desses seres sobre a
humanidade.
Em 16/04/1999
03. EXPERIÊNCIAS DESUMANAS
Vidência e Viagem Astral: Vi um avião cargueiro
num aeroporto vazio. Era noite e descarregavam caixas
fortemente acondicionadas em recipientes que pareciam
pequenos freezers: eram recipientes térmicos e lembravam
congeladores em miniatura; nunca vi esse tipo de
embalagem e, portanto, fica muito difícil descrevê-las.
Um caminhão muito grande esperava aquela entrega
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e muitos homens trabalhavam com extremo cuidado
no transporte. Parecia uma operação secreta, pois havia
carros fazendo a segurança do caminhão.
Seguiram até um hospital de grande porte, cujas
inscrições eram em inglês. As caixas acondicionadas foram
descarregadas cuidadosamente e conduzidas para uma
espécie de grande laboratório.
Quando abriram as caixas, pude ver que continham
órgãos humanos, devidamente preservados que seriam
usados por aquele grande hospital. Alguém me disse
telepaticamente que aqueles órgãos eram traficados,
de origem clandestina, e vinham de diversos pontos do
mundo. Falou-me que aquele tipo de comércio com
órgãos era extremamente danoso do ponto de vista
espiritual, pois a maioria das pessoas era assassinada
de modo direto ou indireto, para que seus órgãos
fossem utilizados por compradores de países ricos.
De repente, mudou completamente a cena e eu estava
numa base militar – curiosamente, num laboratório – e
vi diversas experiências genéticas sendo realizadas com
células humanas em animais, gerando quadros horríveis,
de seres estranhos, com órgãos de gente e de bicho.
Numa sala daquele mesmo recinto, um Reptiliano
disfarçado mostrava, a alguns militares de alta
patente, uma espécie de humanóide com mais ou
menos um metro de altura e franzino. Não pude
ver o rosto com detalhes, mas as mãos lembravam
pata de rã em tamanho natural. O Instrutor que me
acompanhava disse que aquele ser não possuía alma e
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que tinha partes humanas e outras animais, sendo que
obedecia como um robô às ordens de seu criador.
Novamente, fui levada a um outro local, desta vez um
modesto, mas grande hospital, com instalações muito
simples, porém com capacidade para receber muitos
enfermos.
Num determinado setor deste hospital, ficavam pessoas
indigentes que eram recebidas para tratamento. Observei
uma enfermeira aplicando uma injeção num doente e qual
não foi a minha reação ao saber, através do Instrutor, que
naquelas pessoas eram aplicadas uma espécie de “arma
biológica”. Um teste que era experimentado e estudado
seus efeitos, naqueles pacientes indigentes.
Na verdade, eram diversas experiências, de modo que
algumas pessoas eram atingidas no fígado por certo tipo
de substância inoculada, outras no coração, outras no
cérebro e assim por diante.
Testavam a eficácia, o grau de dor e outras reações.
Quando a dor era muito intensa ministravam sedativos,
mas o quadro era revoltante de se ver, pois enganaram
aquelas pessoas doentes e carentes, oferecendo-lhes cura
e depois as usavam. Pobres seres humanos indefesos, em
experiências sigilosas, diabólicas!...
Em seguida, recebi a mensagem explicativa:
Avançam, sem cessar, as experiências genéticas de
ordem funesta no planeta.
Como outrora fizeram na Atlântida, os homens
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insistem em transgredir as Leis Morais da vida e mutilam
e impingem sofrimentos ao reino animal, ao reino
vegetal e até mesmo aos seus irmãos humanos.
Unidos à corrente de Forças Involutivas Extraterrestres,
decaídas de seu planeta de origem que já passaram
por vários mundos e não se modificaram (refere-se aos
Reptilianos), realizam experiências bizarras e apesar
das advertências da GFBU (Grande Fraternidade Branca
Universal), não param em seus planos realmente
diabólicos.
Nossas palavras duras são alertas para que os Grupos
Espirituais ampliem sua atuação com preces e orações.
As Forças Involutivas seguem tragando a todos que
abrem canais à sua atuação e se servem da ambição, da
sede de poder e tantas outras imperfeições humanas
para lograrem seus intentos. A semeadura insana que
realizam prenuncia a colheita dolorosa que se abaterá
sobre a humanidade.
Restaurai vossas forças com o amor incondicional e
com a caridade e avançai com essa verdadeira Luz, que
auxilia os homens nessa guerra.
Aquilo que vos parece extraordinário ou inacreditável
não se trata de fruto de uma imaginação prodigiosa ou
ficção científica, mas, infelizmente, representa o retrato
da realidade, em vosso mundo.
Instituições respeitáveis mundialmente prestam-se
de base para a realização de pesquisas para criações e
mutações monstruosas.
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Os dirigentes deste planeta não se conscientizaram,
ainda, do grau de malignidade daqueles que os
manipulam. Orai, pois vosso Orbe necessita.
Não lamenteis pelos pequeninos que sofrem as
dores na miséria, nas doenças ou nas catástrofes, pois
estão sendo libertados de um carma muito culposo.
Lamenteis, sim, por aqueles que permanecem
arquitetando e executando as ordens das Forças
Involutivas, pois estes vão necessitar de misericórdia.
Comando Ômega
Em 01/04/2000
04. LABORATÓRIO CLANDESTINO
Vidência: Vi um jardim de plantas carnívoras. Nele, havia
uma canaleta, por onde entrei em um túnel muito estreito.
Desci. Desci muito. O túnel saía em um laboratório, ou
algo parecido, sendo controlado por Reptilianos. No centro
daquele ambiente havia um ovo muito grande, dentro de
uma redoma, a qual se ligava a outros ambientes.
Do ovo, emanava um vapor meio roxo que penetrava
em várias salas. Dentro de cada uma delas existia algo
diferente: em uma, eu vi uma espécie de planta sendo
cultivada, envolvida por aquela substância provinda do
ovo.
Nas outras salas, vi plantas comestíveis e também
medicinais. Havia até ervas alucinógenas. Todas eram
envolvidas por aquele vapor que saía do ovo. Em seguida,
vi laboratórios clandestinos situados aqui na superfície,
adquirindo aquelas plantas contaminadas e usando-as
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para a fabricação de medicamentos, sem haver nenhum
controle sanitário, ou legal, das drogas a serem consumidas
pelas pessoas.
Disseram-me que tanto as pessoas que comprariam,
quanto as que consumiriam as drogas contaminadas,
seriam pessoas que, pela Lei de Atração Magnética,
semelhante atraindo semelhante, estariam em situação de
reajuste, ou como vulgarmente dizemos: queima de carma.
Tudo é controlado por Leis Superiores, embora aos olhos
de muita gente exista injustiça Divina ou negligência do Pai
Todo Bondade, Justiça e Misericórdia.
Em 28/04/2000
05. OS REPTILIANOS APRONTANDO
Vidência: Vi uma mulher inconsciente, ser arrastada
por um Reptiliano da estatura de um homem. Ela foi
deitada em uma espécie de maca que tinha vários “braços”,
lembrando uma aranha de barriga para cima. Estes braços
se moveram e se posicionaram em determinados pontos
do corpo daquela mulher: na cabeça, nos dois braços, na
altura do estômago, no ventre e nas duas pernas. Nesses
pontos, o aparelho fazia cortes e depois puxava a pele,
deixando toda a frente do corpo com os músculos expostos.
Naquelas partes, onde inicialmente o aparelho se
instalou, foi colocado algum implante, inclusive dentro
da cabeça. Logo após, toda a pele foi recolocada, só que
a aparência da pessoa era outra, pelo menos naquele
momento, depois de completada a “operação”.
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Em seguida, passei a ver outra cena. Vi uma sala onde
havia alguns militares e, dentre eles, estava uma mulher,
talvez uma secretária com cargo de confiança daquele
setor. Era a mulher da cirurgia, que passou a ter nova
aparência, todavia, pareceu-me que a experiência não
deu certo, pois nos pontos onde houve implantes naquele
corpo, começou a formação de bolsas na pele e ela
começou a ficar deformada. Tive a impressão que alguma
“coisa viva” queria sair de dentro da mulher, até que a pele
cedeu e a mulher caiu no chão, transformando-se numa
massa disforme.
Neste momento, um ser negativo dizia, como se estivesse
respondendo a alguém que eu não via: “Transmigração?
Para quê, se podemos manipular a aparência e as mentes
das pessoas”?...
Vi, novamente, a sala e pude perceber que o local era
parecido com uma enfermaria, dividida em boxes e nestes,
outros seres humanos estavam deitados em macas, como
a primeira que eu havia visto, com forma de aranha. Eles
também tinham sido submetidos a cirurgias como aquela
que foi feita na mulher, talvez já com a técnica melhorada,
pois eles estavam perfeitos.
Foi colocado, em meu rosto, um aparelho parecido com
aquele usado pelos oftalmologistas para examinar os
olhos. Com o aparelho, minha visão ampliou-se, como RX.
Eu olhava para aquelas pessoas e vi implantado nelas
uma espécie de silicone que se espalhou por toda a
superfície do corpo que era facilmente moldado e a pessoa
tomava a aparência que eles queriam.
22

Aí, perguntei: “E a mente? Como será controlada”?
Alguém me respondeu: “Como numa “hipnose
profunda”, além do implante no cérebro que serve para
a tarefa de misturar-se com os seres humanos, sem
provocar alardes”.
Súbito, vi cenas cotidianas de pessoas amigas, sendo que
uma delas era “controlada”. Depois, fui envolvida por um
intenso torpor. Senti a presença do Mestre Ramatis, e Ele
disse: “Estou e sempre estarei entre vós. Atentai para as
pessoas ao vosso redor. Prudência no trato com elas”.
Então, D. Margarida perguntou como saberemos
reconhecê-las. Ouvi o seguinte: “Sentireis um mal estar, um
incômodo que não sabereis explicar, devido à diferença
de frequência vibratória”.
Finalizando a minha vidência, vi o esgoto de uma cidade,
não sei onde, cheio de “restos de experiências” que foram ali
desprezados por alguma Clínica ou Hospital, na superfície.
Em 02/06/2000
06. ALIANÇAS DIABÓLICAS
Boa noite a todos! Saúdo-vos, em nome do Pai!
Agradeço a oportunidade de poder trabalhar junto
a vós, povo desta Terra. Sou Ezaim e venho, em missão
voluntária, ajudar-vos nestes momentos de “transição”.
Pergunta – Ezaim, por favor, explique melhor a vidência
que tive, sobre uma reunião de seres que tramam a
destruição de nosso planeta.
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Vidência: Vi uma reunião onde vários seres das Trevas
ou involutivos, de diferentes formas, discutiam como
influenciar nações, incentivando-as à guerra. Avaliavam
alianças entre as maiores potências.
Resposta – Esta cúpula trevosa acha que este Orbe
lhes pertence por direito de posse, pois estão aqui desde
os primórdios desta humanidade. Incentivando-a às
guerras, à desunião, aos homicídios, à desordem e às
rebeliões, assistem com alegria de vitória o caos que
aqui se instalou. Acreditam que os Exércitos da Luz estão
enfraquecidos e que nada poderiam contra alianças
político-partidárias importantes das ditas potências.
P – Que alianças são essas? Poderia nos dar algum
esclarecimento?
R – Potências, antes inimigas, aliam-se pelo poder
da ciência e da economia, criando verdadeiras
monstruosidades no campo bélico de armas nucleares,
químicas e aquilo que chamam de “armas vivas”, ou
seja, seres humanos submetidos a uma ingestão de
componentes químicos, na qual têm sua estrutura
molecular completamente alterada de forma gradativa,
transformando-se em super-homens, agindo em favor
destes seres, pois seu caráter humano é totalmente
anulado, substituído por um “chip” de alta tecnologia,
onde basta um comando para que obtenham obediência
de forma irrestrita aos seus criadores.
Quanto a estas alianças, não podemos interferir, pois
é da Lei que assim como vós, vossos governantes façam
uso do livre-arbítrio que lhes é facultado.
P – Este desastre com o submarino russo, pode nos
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esclarecer alguma coisa[1]?
R – Esta potência falida economicamente e
cientificamente é detentora de um arsenal que, devido
às dificuldades que enfrenta seu governo, não passou
por nenhuma revisão, manutenção preventiva, ou coisa
semelhante. Estão como foram construídos.
A ciência da computação, neste país, não evoluiu e
seus cientistas se deparam no dia-a-dia com situações
que os obrigam a improvisar, toda vez que surge um
problema. Os recipientes, onde foram acondicionadas
estas ogivas, se deterioram e o perigo se torna de ordem
mundial. Tiveram a infeliz idéia de tentar esconder parte
do problema no oceano.
Digo-vos: o caldeirão terrestre fervilha e vossa mídia
é proibida, ou melhor, ficam à margem das informações
oficiais.
A hora não tarda! Só não enxerga quem insiste em
manter as vendas e sobreviver à custa da ilusão material.
O alerta é geral, curvem vossos olhos para vosso chacra
cardíaco e não saiam dele. A Centelha Divina que aí se
mantém vos guiará.
Agradeço a oportunidade. Saúdo-vos, com alegria!
Ezaim
Em 18/08/2000
[1] Nota: No dia 12 de agosto de 2000, um acidente com o submarino
nuclear russo Kursk chocou o mundo. Com uma tripulação de 118 pessoas, a embarcação afundou nas frias águas do mar de Barents, situado
no Oceano Glacial Árctico, ao norte da Noruega e da Rússia, devido a
duas explosões de origens desconhecidas. Apesar das tentativas de
resgate, todos os tripulantes morreram.
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07. SUBMARINO RUSSO
Horas difíceis. Dor, muito desespero e incerteza.
Alguns estavam ligados a Deus e confiantes, mas
alguns estavam revoltados, sentindo-se como ratos na
ratoeira. Foi indescritível a dor que sentiram.
Culpa do Presidente, por seu orgulho em não pedir
ajuda? Não! Justiça Divina que ali reuniu, em “carma
coletivo”, espíritos que precisavam resgatar o seu
passado culposo.
Muito havereis de ouvir sobre “carma coletivo”. Os juros
que precisais pagar são altos por que não há mais tempo.
A hora está iminente. A ampulheta não pára. A hora
virá como um ladrão: sem aviso. Necessário se faz que vos
encontreis preparados para quando a hora for chegada.
Só o amor, a caridade vos fornecerão o passaporte para
outra dimensão. Precisais retornar ao lar de onde viestes.
E, para tanto, é necessário trabalho, esquecimento de vós
mesmos, olhando os pequeninos de Sananda, como se o
fizésseis a Ele.
Paz, em cada coração!
Um Extraterrestre Socorrista
Em 21/08/2000
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08. SOBRE O SUBMARINO RUSSO[2],
AFUNDADO EM 2000
Viagem Astral: Sai do corpo e viajei para local bem
distante. Passei por ambientes diferentes: uns calmos, outros
hostis. Atravessava regiões com escassa neblina e outras
com neblinas densas, manchadas por substâncias escuras e
pegajosas. Cheguei a um local onde as pessoas usavam um
gorro típico na cabeça e que me lembrava a Rússia.
Em seguida, vi-me numa “Base Espiritual Submarina”,
acompanhada por um Instrutor da nossa Casa. Ele me
mostrou um outro grupo de seres encarnados que pareciam
formar uma equipe de trabalho técnico. Não sei em que
trabalhavam, mas estavam super-equipados e discutiam
quem e como se aproximariam de um submarino. De que
maneira entrariam nele. Percebi que havia entre eles muito
medo.
Do lado de fora da base, onde nos encontrávamos
invisíveis a olhos humanos, vi o submarino afundado e
recebi instruções do meu Guia: deveria ir até lá, juntamente
com aquela equipe de técnicos, e deveria olhar tudo que
pudesse, filmando em minha mente a situação interna do
submarino e depois retornar à base.
Tudo deveria ser rápido. Percebi, também, que entre
nossos amigos havia uma certa tensão. Não sabia quais
eram os riscos da minha ida, talvez por isso, estivesse tão
calma e confiante.
Mesmo longe, fora do mar, eu já via uma carcaça da
máquina: a proa, semi-enterrada na areia do fundo do mar,
[2] Nota: Guardávamos esta comunicação, esperando oportunidade
para divulgá-la. Leiam-na imparcialmente, porém, com muita atenção.
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com a popa ligeiramente elevada, um rombo numa das
paredes laterais e ferragens expostas. Desse local, saía uma
luz que fixei e me serviu de guia, pois o ambiente marinho
era muito escuro. Parti nadando em sua direção. Não usava
nenhum tipo de equipamento especial, embora tenha
pressentido que meu corpo passou por algum preparo
antes de ali chegar.
Nadei, como se pertencesse àquele ambiente, até
alcançar o submarino. Ao chegar mais próximo, várias
imagens passaram em minha tela mental. Cenas de
famílias em desespero e um grupo de homens lutando para
manterem-se vivos. Naturalmente, esses não morreram ao
primeiro impacto; dentre eles, o que fez a carta.
Entrei por entre os ferros retorcidos do buraco no casco
e, lá dentro, vi corpos jogados pelo chão. Um ambiente
“muito pesado” em volta e um silêncio assustador. Pareceume que a tensão e o pânico vividos por aqueles homens
ainda impregnavam o lugar, porém, era como se em seus
momentos finais aqueles que ainda se encontravam lúcidos
e vivos tivessem entrado num estado de torpor, amenizando
seu sofrimento. A tensão, o sofrimento e o desespero pelos
quais passaram, ficou imantada na psicosfera daquele
ambiente, de tal modo que eu tive a impressão de que se
encostasse em algo, tudo iria pelos ares. Daí, a preocupação
que senti no meu Instrutor.
Ainda ligada nos acontecimentos trágicos daquela
embarcação, nos momentos aflitivos e tensos que
precederam a tragédia, captei uma preocupação intensa
por parte da tripulação, quanto a natureza da carga que
conduziam. Temiam uma explosão atômica, ou então, que
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as avarias causassem o vazamento de alguma substância
radioativa. Pude registrar, com meus sentidos espirituais,
a expectativa e o medo que acompanharam aquela
tripulação antes do desenlace.
Em minha mente, surgiu outra cena. Parecia ser do
momento em que o submarino bateu no fundo do
oceano, provocando balanço em tudo que estava dentro.
De repente, encontrei-me numa sala onde havia várias
substâncias. Então, vi a cena do passado: alguns frascos de
aproximadamente 20 cm, contendo substância semelhante
à água, caíram e rolaram de um lado para outro sem se
quebrarem. Pensei logo: “como isso foi possível já que
sua aparência era tão frágil”? Mas, em seguida, achei
a resposta. Os frascos eram constituídos de um corpo
metálico e, na parte superior, um globo, provavelmente de
vidro, com um dispositivo de aplicação do tipo spray.
A sensação que dava era de que, se algum daqueles
frascos quebrasse, muita radiação seria liberada, causando
a morte de seres numa área de grande extensão.
Registrei, na mente, tudo o que pude e retornei pelo mesmo
caminho, por onde entrei, passando por entre as ferragens.
Nadei até a base, onde os Instrutores aguardavam-me. Eu
estava feliz por ter conseguido cumprir a tarefa que me
haviam dado sem nenhum embaraço. Todavia, não ficou
clara uma impressão que tive, quando lá me encontrava:
a de que algum humano já havia estado no submarino e
limpado as provas de alguma coisa ocorrida ali, como se
tivesse revistado e retirado todo vestígio ou prova de algum
segredo, dos corpos ali estirados.
Em 27/10/2000
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09. A VOLTA DE UM FILHO PRÓDIGO
Reptiliano – Boa noite a todos!
Margarida – Boa noite, irmão! Seja bem vindo, em nome
de Deus.
Médium – Em seguida, o ser comunicante falou como se
estivesse “pensando alto”:
Acho tudo muito estranho...
Não sei o que está se passando comigo. Sou um
lagarto, um ser Reptiliano.
Não estou aqui neste recinto, propriamente dito, nem
sei como está acontecendo este diálogo, porém, até
onde eu consigo perceber, me foi permitido aqui estar.
Em alguns momentos, nos últimos tempos, “acordei” e
“dei por mim”. Decidi não querer levar mais aquela vida
de então. Encontrei certos seres que me disseram muitas
coisas, entre elas que eu seria levado a um lugar onde
ouviria sugestões que ajudariam no meu processo de
retorno à forma que perdi.
Não sei, também, se este é o lugar, e não sei de que
jeito conseguirei retornar a forma antiga. Reconheço,
hoje, uma “Força Superior” a todas as outras e é em nome
dessa Força, a qual me apeguei, que suplico ajuda.
Margarida – O irmão já estava cansado da vida que
levava e daquela forma que tinha, ou melhor, que ainda
possui, não é?
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R – Que ainda possuo, pois não consigo me
desvencilhar dela, por mais que tente. Olho para um ser
humano e tento voltar àquela forma em definitivo e não
consigo.
M – O irmão tem a mente bastante evoluída, porém,
quanto à moral e no que concerne ao Amor, você relegou.
Daí, ir perdendo a forma humana e chegar a esta que possui
agora. Mas, podemos garantir-lhe, em nome dessa Força
Superior que chamamos Deus, que você vai mudar. Sofrerá
durante muito e muito tempo, até remover a couraça
em que a pele se transformou. Na verdade, serão várias
encarnações de sofrimento e dor, para livrar-se da casca
grossa e desse aspecto de réptil que veio se processando
lentamente, através dos milênios findos. Mas, que ela irá se
modificando, não temos a menor dúvida, pois você assim
o quer!
R – Não tenho medo de sofrer! O que não suporto mais
é carregar essa forma degradante.
M – O irmão sabe que irá sofrer muito para transformarse, não é mesmo?
R – Não aguento mais a idéia de pertencer a uma
categoria de Seres que vem sendo exilados de mundos
após mundos. Não suporto mais a idéia de ser banido
outra vez!
M – Nós o entendemos e temos a certeza de que um
dia se livrará dessa forma que o aprisiona. A Lei de Deus,
Força que você agora começa a sentir e compreender, é
Evolução, é Mudança, no bom sentido, impulsionando os
seres a progredirem. Você avançou bastante na área do
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conhecimento, no campo científico, agora precisa aprender
a caminhar nos domínios do Amor. Desenvolver, cultivar o
amor ao próximo, começando por amar a si próprio. Aliás, o
Amor já começou a germinar em você, pois já está amando
a si próprio e percebemos ao vê-lo querer mudar essa forma
de animal pela forma humana.
A partir do momento em que você começa a amar
indistintamente a todas as pessoas, a todos seres: animais,
vegetais e minerais, pois todos são criados por Deus, nosso
Pai, o irmão verá desaparecer essa casca grossa e essa forma
degradante. Fé, confiança é o que lhe passamos. Continue
acreditando na Força Superior e um dia verá surgir a forma
humana bonita de antigamente.
Você é homem?
R – Já não sei o que sou!... Se essa palavra amor significa
doar o que há de bom em si próprio, mesmo que seja
só conhecimento, isso talvez eu possa fazer. O mal, não
quero mais praticar... Quanta tristeza carrego dentro de
mim!
M – Você tem intelecto bastante evoluído, sabe o que
é positivo e negativo, o bem e o mal. Passe, apenas, o
conhecimento para ajudar; aquilo que porventura venha
causar dúvida, insegurança, procure esquecê-lo, não doe a
ninguém.
R – Há muito, sinto que algo dentro de mim mudou. De
uns tempos para cá tenho andado à espreitar este Grupo
e o que vi e ouvi modificou-me ainda mais intimamente.
Eu não sei bem como fui recolhido por alguns Seres que
notaram em mim o desejo de mudança.
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M – Então, é você o reptiliano que já foi visto várias vezes
por canais desta Casa, observando de fora nosso trabalho
dentro no salão e até em nossas vigílias, distantes da Sede?
R – Sim. Consegui me aproximar mais do que certos
companheiros que andavam comigo em certa ocasião.
M – Graças a Deus! Os Mentores da Casa permitiram-lhe
essa aproximação por que viram no seu íntimo o desejo de
mudança.
R – Sei que a mudança não será rápida.
M – É verdade, se eu lhe disser o contrário, estarei
mentindo. A evolução não dá saltos, é lenta e vai se dando
aos poucos.
R – Não me importo; eu quero mudar!
M – Você terá várias encarnações dolorosas, difíceis,
árduas. Contudo, através delas irá esquecendo o triste
passado e se fortalecendo na prática do Amor.
R - O que eu peço a essa Força Superior é que não
me deixe ir para outro planeta primitivo. Mais tantos
milênios!... Eu não quero!... (nesse momento, exprimiu
uma tristeza imensa) Eu não quero mais!...
M – Se não quer ir para um planeta muito primitivo,
então vamos trabalhar desde agora, na Seara do Bem.
Ainda há tempo, sim. Jesus deu “um momento” para toda
humanidade. Vamos aproveitá-lo, trabalhando com afinco.
R – Eu agradeço.
M – Vamos rezar para agradecer. Faz tanto tempo que
você não reza, não é mesmo? Ligue-se a essa Força Maior,
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como se você estivesse diante Dela e vamos recitar palavras
simples, mas que dizem muito, pois nos foram ensinadas
por Jesus e Jesus é essa Força Superior a Serviço do Pai.
R – Eu não sei rezar.
M – Reze comigo: “Pai Nosso”... (ele recitou, calmamente,
todas as palavras)
Que Deus o abençoe e Jesus ilumine a sua longa trajetória
de volta.
Você vai mudar! Vai ficar bonito! Vai ter forma humana[3]!
Em 01/09/2000
10. REPTILIANO AMIGO, JÁ COM A
FORMA DE DINOSSAURO
Passaram-se uns dias e fomos à “Pedra Azul”, situada no
município de Domingos Martins-ES, fazer nossa vigília.
Para nossa alegria, o nosso amigo Reptiliano foi visto
pastando tranquilamente na matinha em volta do morro,
alimentando-se de vegetais e na forma de um grande
dinossauro, ou animal semelhante a este.
Fiquei intrigada e pensativa sobre o caso. Perguntavame: “Será que foi ele mesmo”? “Por que com a forma de
outro animal de grande porte”?
O canal que o avistara, por intuição, o reconheceu, porém
[3] Nota: Quando pronunciei estas três últimas frases, que saíram do
meu coração, em direção ao dele, fui tomada de uma emoção muito
forte: misto de compaixão e ternura, como se ele fosse um ente muito
querido.
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ele não se aproximou e nem falou; continuou “na dele”.
Passaram-se mais uns dias e ele novamente foi visto na
mesma forma, pastando num sítio, próximo ao Abrigo. A
essa altura, a minha curiosidade pedia uma explicação,
afinal, eu havia dito que ele iria mudar de forma, todavia,
não sabia que era daquele jeito. Na primeira oportunidade,
abordei o assunto e a resposta veio:
Reptiliano amigo – Como bem sabeis, a evolução
não dá saltos e cada processo para cada individualidade
desenvolve-se de uma maneira. Neste caso, o padrão de
comportamento violento e agressivo, foi substituído por
uma estrutura corpórea mais adequada ao novo espírito
que habita menos agressivo, menos violento, porém
trazendo ainda resquícios das práticas que o conduziram
à forma animalesca anterior.
Lentamente, o corpo irá retomando formas cada
vez mais adequadas à cura que se processa em nível
espiritual de cada indivíduo.
Margarida – Essa mudança que será realizada durante
muito tempo, far-se-á em nível de 4ª dimensão, isto é, só no
plano espiritual?
R – Sim. Até que haja a possibilidade de nova forma
física ser adotada. Muitas vezes, o Ser assume formas
distintas no Astral e segue avançando nos demais
corpos, e quando chega o momento de ganhar uma
forma física reencarnado, já depurou bastante seus
corpos mais sutis, podendo ser compatível, ou melhor,
sendo compatível com um novo corpo físico um pouco
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mais ameno, distante da animalidade latente geradora
dos sofrimentos e distúrbios daquele indivíduo.
GESJ, Vitória-ES
Em setembro de 2000
11. EXPERIÊNCIAS MACABRAS
Vi um homem e um camelo no deserto. De repente,
foram sugados terra a dentro, ficando uma entrada. Fiquei
na dúvida se deveria entrar ou não. Alguém me disse
para entrar. Entrei num túnel estreito, luz fraca e desci
escorregando.
Cheguei a uma espécie de laboratório e observei que o
teto é feito de uma espécie de tela de arame. No local, há
seres répteis ou Reptilianos. Um deles chega, arrastando
o camelo e o homem que eu vira antes. O animal é morto
e o sangue alimenta algumas plantas horrorosas, ali
existentes. As plantas eram vivas e pareciam ter dentes.
Depois, pegaram o homem inconsciente, colocaram-no
em uma “mesa cirúrgica”. Tiraram-lhe a cabeça e, naquele
corpo, implantaram a cabeça de um Reptiliano. O ser
ficou esquisito, parte homem, parte réptil. Ele ficou de pé e
ensaiou alguns passos e pulinhos.
Por alguns minutos, manteve-se de pé, caiu e se
arrebentou no chão. De dentro do ventre deste ser, saiu
algo que lembrou uma larva: uma espécie de lagarta
transparente, do tamanho de um homem, de estatura
mediana. Esta lagarta arrastou-se pelo chão e vi que o seu
corpo estava todo envolvido por uma secreção muito clara.
Ao arrastar-se, também, deixava um rastro de gosma pelo
chão, parecido com clara de ovo.
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Num outro momento, entrei em contato com o Conde
Rochester. Vi uma escada muito grande e um homem
de pé, bem no topo. Não consegui definir os traços, mas,
intuitivamente, acreditei que fosse ele. Naquela ocasião,
nada me disse.
Em 09/12/2000
12. A CAMINHO DA CAVERNA
Vi nossos corpos sendo preparados. Recebiam uma
camada grossa de substância desconhecida que nos
protegia, como um colete à prova de balas. Todavia, só
cobria os braços e as pernas.
Uma nave pequena aproximou-se. Dela surgiram hastes
longas, contendo na ponta uma máquina, espécie de
capacete que foi acoplado às nossas cabeças. Lembrava
um aspirador, pois sugava nossas energias através do
aparelho, passando em seguida por um processo de
purificação, devolvendo-as aos nossos corpos, porém, mais
vibrantes e limpas.
Em seguida, vi-nos descendo num túnel escuro. No meio
do caminho, senti que haviam seres estranhos, grudados
nas paredes, tentando a todo custo nos agarrar e impedir
que chegássemos a uma caverna, onde aconteceria o
combate.
Em 05/01/2001
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13. PALAVRAS DO GUARDIÃO DA CAVERNA
Da escuridão do Universo para a Terra!
Se pensardes ser vós, Faróis de Luz, Combatentes
das Trevas, não percais vosso tempo, pois sois quais
pequeninos grãos de areia, soterrados num mar negro
de ingratidão.
Vosso Mestre, no sacrifício, tentou clarear vossas
estradas e vós, terrestres, selastes vossos destinos ao
repelir a Luz que vos era ofertada.
Pactuastes com o Anjo Negro, instaurando aqui
Nossa Era de Glória e Poder.
Estais sob a hipnose ilusória da bondade e tentais,
a todo instante, negar vosso Mestre Real, o Senhor da
Escuridão, o Anjo Negro, aquele que desafiou Deus e
não aceitou sua benção ao final do combate. Preferiu
impor-se ao mundo, conquistando seu lugar neste
Orbe.
Nossos exércitos crescem, e a postos, estão. Nossos
comandantes e generais, todos alertas.
Depondes vossas armas, vossos escudos. É hora de
recuar e render-se ao verdadeiro “Dono da Terra”.
Sou o Guardião que tereis de enfrentar nesta noite.
Caso não aceiteis este conselho de recuo, minha ira é
maior que minha constituição física. Treinado fui para ser
invencível. Minhas armas são como lâminas a ferir vossos
corpos.
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Terei muito prazer em vencer-vos, caso não aceiteis
a rendição. Ainda há tempo, mas, digo-vos: este tempo
expira. Decidi e volteis para vossos lares, tais quais
lamparinas frágeis que são.
Não resistireis ao sopro mais forte do Senhor do Vento
sobre vossas cabeças. Recuai!
Médium – Em seguida, ouvi palavras de encorajamento:
Deus vos abençoe, ampare e recolha vossas preces em
Seu Seio, atendendo-as se vosso propósito for Divino.
Irmãos, a batalha com o “grande ser”, a “Besta-Fera”,
ainda não terminou e com a força da Espada de Luz
tombará, e podereis, então, levar adiante vossos ensejos.
Digo-vos: não será batalha fácil. Esta é uma “parada”
benfazeja que vos ajudará a recompor um pouco as
energias despendidas.
Segui avante, confiantes e corajosos!
Elias
Em 05/01/2001
14. TRABALHAI COM AMOR E BOA VONTADE
Vejo um Reptiliano muitíssimo grande e este junto com
outros Reptilianos menores.
Não sei, exatamente, o que vi, mas parecia que
introduziam ovos num buraco e, mais adiante, havia um
altar. Atrás do altar, havia uma casinha branca, espécie de
oratório. Após, ouvi estas palavras:
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Paz em Jesus, o Divino e Amado Mestre!
Minhas irmãs, mantende vossas mentes ligadas no
Mais Alto, em sintonia superior para garantir o êxito do
trabalho.
Não importam os percalços do caminho trilhado: as
pedras e os obstáculos diversos são necessários para o
crescimento de todos os seres.
A união e a fraternidade, as mentes unas no Cristo
Planetário, propiciarão condições favoráveis para a
vitória da Luz, nos embates contra as Trevas.
Fazei com carinho, amor e boa vontade o que vos cabe
fazer.
Ezequiel
Em 05/01/2001
15. NOVA CIRURGIA
Vejo os médicos de Órion: Orthom, Ortham e Orthanine,
examinando atentamente nossa companheira acamada.
Parecem muito preocupados.
Eles dizem que devido às intensas batalhas ocorridas
ultimamente, nas quais ela participou, com os impactos
e choques vibracionais, houve um deslocamento do
aparelho que, tempos atrás, eles instalaram atrás da orelha
direita de nossa irmã para drenagem e o mesmo não está
mais drenando, do perispírito, os fluidos tóxicos. Devido a
isso, tais fluidos afetam o corpo físico. Decidem que será
necessária uma nova cirurgia e a troca do referido aparelho
implantado, de forma a sanar o mal-estar que ela vem
sentindo há tempos.
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Dizem, ainda que ela não poderá deslocar-se de sua
residência para o GESJ e será ali mesmo operada, devendo
permanecer de repouso até que se sinta melhor.
Depois, tive outra vidência. Vejo a companheira acamada,
que não estava conosco em corpo físico, provavelmente
desdobrada, lutando com seres animalescos. Estamos em
uma espécie de caverna que tem um túnel ligando-a à
superfície. Este local está completamente cheio desses seres,
do teto ao chão, com os quais lutamos, abrindo caminho
entre eles até a superfície.
Chegando em cima, encontramos outros seres iguais e
a luta continuou, só que, nesta fase, surge um Reptiliano
muito grande e a companheira acamada é que passa a
lutar com ele. Os movimentos do Reptiliano são ágeis e
mortais, e ela também é muito ágil na defesa e no ataque.
Em determinado momento, algo aconteceu que eu
não compreendi: o Réptil para de lutar, fica cabisbaixo
e abandona a luta espontaneamente. A companheira
também baixa a espada.
Depois que ele se afasta, ela cambaleia e cai, sendo
amparada pelas guerreiras que as acompanham,
colocando-a em uma maca. Não houve ferimento. Creio
que o mal-estar veio de um impacto emocional muito
grande[4].
Em 05/01/2001
[4] Nota: No dia seguinte, vencida a batalha, já de volta para casa, soubemos o que realmente acontecera, através de duas mensagens: uma
da Vovó Aninha e outra do insigne Comandante Ashtar Sheram. Leiam
nossa Divulgação nº 32.
41

16. APÓS O COMBATE
Irmãzinha, a vovó veio para explicar os acontecimentos
que provocaram a recaída do vosso corpo. Foi preparada
uma emboscada por Chefes das Trevas para abortar
vossas tarefas.
Enviaram para o combate um Ser de alta patente como
vós. Assim como sois comandante de um grande exército
de Luz aqui na Terra, embora ainda encarnada, ele é um
grande comandante das Trevas no Astral. Em outras
vidas foi vosso afeto, ser muito querido de vosso coração
e fostes igualmente ente muito querido do coração dele.
No momento do combate, quando os dois estavam
duelando e para que o coração dele fosse tocado e
despertado, foi permitida a visão do passado de vocês
dois, em algumas encarnações. Todavia, mesmo com o
desgaste da dura luta que travaram, a irmã não fraquejou.
Reconhecendo um grande amor do passado a vossa
frente, sentiu que, naquele breve instante, era necessário
retirar a venda dos olhos desse grande amor e para isso,
teria de lutar e combater até suas forças se exaurirem,
confiando no Pai, para que o despertamento daquele
ente querido acontecesse.
Quando lutamos contra um inimigo somos fortes,
mas quando temos de lutar contra nossos amores,
a situação é muito diferente. O volume de energias
empreendido é triplicado, o desgaste das forças
é muito, muito maior, porque o amor faz doer o
coração e temos que buscar forças no fundo da alma,
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no recanto da fé, para continuarmos lutando.
Esse desgaste fez com que a irmãzinha ficasse com
vosso corpo físico exaurido de fluidos vitais, mas a
equipe médica da Casa está a tratar-vos e reabastecervos de energias.
A irmã não está ferida, não foi ferida. O vosso adversário,
quando reconheceu em vós aquele amor do passado, ele
se tocou, não a ponto de largar a espada, mas abaixou-a
e, calmamente, deu as costas, abandonando a luta,
deixando-se levar. Com esse recuo, vai parar para pensar,
e, com certeza, irá transformar-se, porque os Irmãos
Superiores estão trabalhando em volta dele, junto com
outros seres que acompanharam toda a batalha.
Com isso, a irmã foi, mais uma vez, instrumento de
serviço do Senhor. Vossa mão e vossa espada foram
usadas em benefício da Luz e do Amor.
Antes de combaterdes com ele no duelo, foram
enviados a vossa frente, vários soldados que se juntaram
aos vossos guerreiros para lutarem contra os comandados
dele. Por isso, todos estão se sentindo um pouco fora de
órbita, como dizem. Entretanto com a graça de Deus, a
Luz chegou a mais um escuro túnel e, devagarzinho, ela
vai abrindo-se, como um sol gigante.
A Terra, com certeza, rebrilhará no Céu, como uma
estrela resplandecente, acrescentando mais uma morada
perfeita e radiosa na Casa do Pai.
Que a Paz do Senhor seja convosco, em vossos
corações!
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Que Jesus Cristo continue a iluminar vossas tarefas,
amparando-vos os passos, abrindo caminhos, ajudando
a recolherdes as pedras e arrancando espinhos.
Que vosso trabalho seja, a cada dia, o propósito de
vossa vida. Que jamais reneguem esse propósito, pois
através dele vos redimis dos erros do passado.
Que Jesus abençoe a todos!
Vovó Aninha
Em 06/01/2001
17. A QUEDA DO GUARDIÃO
Vi o Reptiliano gigante, o Guardião da caverna, sendo
degolado e, logo após, seu coração foi perfurado por
nossas espadas. Só então, ele tomba inerte. Depois, escuto
as palavras abaixo:
Em nome do Pai Amantíssimo, devereis continuar o
trabalho, serenas e confiantes n’Aquele que tudo vê.
Com as bênçãos de Jesus de Nazaré, realizareis, a
contento, a próxima etapa. Após, contentes e felizes da
realização produtiva, retornareis aos vossos lares com a
consciência tranquila do dever cumprido.
Não estais sós. Paz e Amor!
Rama Schaim
Em 06/01/2001
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18. IRONIA DAS TREVAS
Congratulações, terráqueos! Vossa é a vitória!
As Hostes de Luz festejam mais uma Obra do Senhor.
Nós recuamos, sabedores que este é apenas um sinal
de soberania temporária.
Um Trevoso (perdedor)
Em 06/01/2001

19. A COLETA DOS OVOS
(...) cuidadosamente, como a um filho, devereis retirálos dos ovos, despertando-os através da quota energética
determinada a este fim.
Com serenidade e confiança, mentes lúcidas ligadas às
Hostes Superiores, tranquilamente realizareis esta fase,
não se deixando envolver pela onda magnética negativa
desprendida dos ovos, após sua abertura.
Jesus está convosco!
Ananias
Médium - Após as instruções, tive a seguinte vidência:
vejo-nos dentro da caverna, onde os ovos se encontram.
Tênue luz ilumina aquele local e sinto que a Luz provem do
Mestre Jesus.
Estamos calmas e tranquilas. Com movimentos
absolutamente sincronizados, abaixamos, pegamos um
ovo delicadamente. Com a mesma delicadeza, abrimos o
ovo. Colocamos a mão direita aberta sobre o ovo e uma
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energia o envolve, despertando-o. Colocamos com cuidado
o ovo em uma esteira que está à nossa frente.
Dos nossos corações, sai intensa energia. Parece-me
de puro amor, neutralizando os gazes venenosos que
saíam dos ovos ao serem quebrados. Continuamos, com
movimentos sincronizados, pegando, abrindo, acordando
o Ser e colocando-o na esteira, até o último ovo existente
no local.
E assim, com a ajuda Divina, os Guerreiros da Luz
venceram mais uma luta importantíssima.
Salve a Luz! Salve Jesus!
Em 06/01/2001
20. CENAS RETROSPECTIVAS DO COMBATE
Como num filme, vejo-nos fazendo um esforço imenso
para chegar ao fim da tarefa. Vi o ser contra o qual lutamos;
naquele momento, faltava apenas o coração para ser
atingido. Quando o atingimos fundo, ele foi se reduzindo,
até transformar-se de um Reptiliano gigante em um réptil
comum.
Vi, também, algumas cenas do combate da noite anterior
que deixaram claro para mim que o mesmo não foi fácil.
Tive várias partes do meu corpo atingidas: pernas, braços
e um corte profundo no peito muito próximo ao coração.
Percebi que todas nós trazíamos ferimentos mais ou menos
graves.
A sensação de despedida que uma companheira havia
tido no dia anterior, eu senti também na noite de quinta
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para sexta-feira. Foi uma tristeza profunda e chorei muito,
quase que a noite toda.
No combate, um de nossos corpos foi duramente atingido,
pois quando retornei ao corpo físico, percebi sangue na
cama. O corte no peito latejava muito e eu me perguntei
como iria limpar aquilo, pois estava dormindo em cama
de outra pessoa. Queria que a dor também cessasse, pois
não me deixava dormir. Meu Guardião disse que eu deveria
voltar a repousar; que eles cuidariam de tudo. Literalmente,
apaguei e tudo ocorreu conforme prometido.
Nosso adversário gigante era realmente forte e bem
treinado. Resistiu ao nosso ataque com bastante bravura,
mas, tínhamos a nosso favor a Força Divina a nos sustentar
e o vencemos. Sua parte mais difícil de ser atingida foi
o coração. Horas de luta sem trégua, exaurindo nossas
energias, mas a firmeza de propósito de abatermos o
grande Reptiliano nos impelia à luta.
Percebi que o medo semeado durante a madrugada fazia
parte do seu plano para fazer-nos desistir da luta, pois,
assim como deveríamos enfrentá-lo sem a presença do
chefe de nossa equipe, ele também deveria proteger aquele
lugar sozinho. Todavia, nada o impedia de tentar fazer-nos
recuar.
Pensava ele: “Mantendo-as acordadas, ficarão cansadas
e a tarefa não será concluída”. Haveria, portanto, um recuo
da nossa parte.
Puro engano!... Vencemos, mais uma vez!
Em 06/01/2001
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21. CRIAÇÃO DE SERES SEM ALMA
Médium – Perdi o início da mensagem, porque não
anotei as palavras de Natanael. Mas, ele disse, mais ou
menos, o seguinte:
Os seres gerados naqueles ovos eram seres sem alma,
sem consciência, não humanos. Seriam teleguiados por
mentes diabólicas, com o objetivo de atacar os seres
humanos incautos. Acoplando os humanóides aos
invigilantes, tornava-os escravos a serviço das Trevas,
aumentando o caos na superfície do planeta.
Aquele reduto foi desestabilizado, anulado, pois se
encontrava quase na superfície, muito bem escondidos
e camuflados. Destruído o reduto, os chefões foram
aprisionados. Entretanto, como eles são comandados
por outras Forças Superiores do Mal, então, no futuro,
serão aniquiladas pelas Forças da Luz.
Bem sabeis que vossas tarefas são contínuas e, mesmo
acordadas no plano físico, os trabalhos de saneamento
prosseguem, com a participação de vossos outros corpos.
As sensações são as mais desagradáveis e as ocorrências
desconcertantes são, também, inevitáveis.
Em breve, vos acostumareis, pois tal situação se torna,
a cada dia, mais frequente e, assim, vos adaptarei a essa
nova fase de trabalho.
Acreditai, irmãs minhas! As “feras soltas” devem
ser detidas e o mal deve ser, definitivamente, banido
deste planeta. Sois comandadas e guiadas por Forças
Superiores que vos amam.
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Nada temais! Estais monitoradas e não haverá dano
permanente ao vosso corpo físico, somente sensações
desconfortáveis na adaptação do novo sistema de
aplicação do trabalho.
Guardai-vos na fé, coragem e confiança n’Aqueles que
conduzem vossos destinos.
Paz e Amor!
Natanael, Instrutor do GESJ
Em 07/01/2001
22. A MULHER QUE SE DIZIA EXTRATERRESTRE
O que vou relatar é apenas o que me lembro, pois não
anotei as vidências, desta noite.
Quando cheguei à reunião, esta já havia começado e
tínhamos uma visita: pessoa que nunca vi, não sabia do
que se tratava e o motivo pelo qual ela estava ali. Não
senti nenhuma vibração negativa partindo dela, mas, meu
coração passou a bater descompassadamente.
Primeiro, vi um “Ser” com uma energia azul muito forte e
achei que a estivesse acompanhando. Mas, depois, passei
a ouvir a voz do Mestre Shama Hare e Ele me dizia para
apenas observar. Concentrei-me na mulher. Fiquei pasma,
pois o que eu via era um réptil e não a mulher à minha
frente. A figura era tão nítida que não guardei a fisionomia
dela. Observei melhor o “Ser” que pairava no ar, acima e
por trás dela: era o Comandante Ashtar Sheram com sua
espada em punho, observando, pronto para interferir se
preciso fosse.
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Houve um momento do diálogo com D. Margarida que
a mulher apenas ouvia e parecia meditar nas palavras.
Naquele instante, eu ouvi intenso murmurar de vozes, numa
língua desconhecida para mim. Percebi, então, que havia
outros Reptilianos a acompanhá-la e que passavamlhe instruções.
O que eu pude perceber é que ela teria que convencer D.
Margarida de algo que há muito tempo ela foi preparada
para aquele desempenho. Senti que, naquela hora, o
Comandante Ashtar estava muito atento. Era como se
eles, os Reptilianos, tentassem alguma coisa diferente do
previsto. Caso investissem, não se concretizariam ali seus
desígnios maléficos.
A figura da mulher que eu via, naquele momento, era
de um Réptil, sentado sobre o rabo. Ele a envolveu toda,
tomando seu lugar. Terminou o diálogo e as pretensões
daquela criatura não foram endossadas por nossa
dirigente. Ela foi embora.
Já na mesa, após o Mantra, um Instrutor disse que ela
é realmente um “entrante”, um “ser transmigrado”. Nesse
momento, lembrei-me de outra vidência que tive em outra
reunião, onde vi o nascimento de um bebê que foi recolhido
por uma menina. Era como se ouvisse Éteres, um Instrutor, me
dizer que essa mulher, que é uma transmigrada, não teve a
mesma sorte do bebê extra que conseguiu ser salvo das garras
dos Trevosos. No referido caso, a mulher, voluntariamente,
com determinadas atitudes de vida, facilitou o acesso
desses seres negativos que tranquilamente conduzem sua
vida, deturpando, transformando um trabalho que foi
minuciosamente planejado no Mundo Maior.
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Não houve uma transmigração de corpos propriamente
dita, e sim, uma ativação ou acoplamento de memórias, do
ser negativo, o Reptiliano, e ela, um ser decaído que tinha
tarefa importante a ser realizada. Não ficou muito claro
esta parte para mim.
Perguntei se ela tinha consciência do que fazia, uma
vez que falou muito de amor e unificação. O Instrutor
respondeu que não, pois, sem consciência de que está
servindo de porta voz, ou intermediária, ela “engana” com
mais facilidade os incautos.
Perguntei ao Instrutor como será, quando ela tomar
consciência de que o trabalho, que realiza, é oposto ao
que prega; o que acontecerá, caso queira desistir? Ele me
respondeu que será eliminada pelos seres negativos.
Então, vi uma cobra muitíssimo grande, com duas vezes
o tamanho da moça, abocanhando seu pescoço. Quando
ela prega unificação, fazendo palestras em todos os Grupos
por onde passa, é um modo de infiltrar os Répteis porque
sozinhos não teriam acesso a tais Grupos. Depois da
sua palestra, sempre permanecem alguns deles no local,
destinados a desencaminharem as pessoas desprevenidas
do Grupo, que com eles se afinizarem.
Aqui, no nosso Grupo, ficou um Réptil enorme, com
alguns metros de altura. Só que ele ficou preso, dentro de
uma jaula, com grades de energia magnética muito forte.
Ficou irado, todo encolhido dentro dela, a debater-se. Ele foi
adormecido com as vibrações do Mantra. Será levado para
uma Nave-Prisão, durante a madrugada.
Quando a mulher se reúne com outras pessoas para
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passar uma “carga energética”, como ela diz, e que põe suas
mãos sobre a cabeça das pessoas, é nesta hora que, em
algumas pessoas, abre-se um acesso aos seres involutivos.
Não sei explicar direito esse processo.
Em outra oportunidade, vi que em algumas pessoas,
após ela colocar sua mão para doar energia, ficou,
no chacra frontal daquelas pessoas, algo como um
escaravelho - forma de um besouro grande. Após, captei
duas mensagens: uma do Comandante Ashtar Sheram e
outra do Mestre Ramatis.
Palavras do Comandante Ashtar Sheram:
Das Esferas Superiores partem, incessantemente,
energias em direção à Terra, abastecendo todos os seres
e grupos com um “quantum energético”, necessário para
tarefa de cada ser e de cada coletividade, bem como para
os Grupos de Trabalho, não havendo, portanto, nenhum
emissário encarnado com tal tarefa de repassar as
Energias Superiores, uma vez que estas não necessitam
de intermediários para atingirem o seu destino final.
Os Trabalhadores das Trevas, inteligentes e sutis,
procurarão, sempre que houver oportunidade e campo
propício para tal, arrebanhar o maior número possível de
seres incautos para sua seara de escravidão.
Os invigilantes e infelizes irmãos que sucumbirem
em suas teias malignas, responderão mais tarde pela
invigilância e descumprimento da Lei.
Ainda que inteligentes e sutis, tais Seres recusam-se
a atender aos chamamentos do Alto, demarcando uma
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trajetória futura difícil e árdua, assim como hoje semeiam
ao próximo, em ambiente propício ao expurgo de suas
couraças malignas.
Ashtar Sheram
Em 26/01/2001
Palavras do Mestre Ramatis:
Digo-vos, discípulos meus, mais intensamente e
próximo de vossos corpos materiais: os ataques das
Trevas surgirão e somente podereis desviar-vos sentindolhes as vibrações perniciosas e camufladas, através da
continuação de uma conduta firme e segura, dentro
dos Mandamentos de Jesus. De outra forma, estareis
perdidos.
Aguarda-vos, em breve, nova batalha com esses seres,
que deverão estar banidos deste Orbe, num tempo limite
que se aproxima do final. Iniciai, o quanto antes, dieta
rica em líquidos e pobre de sólidos, com ausência de
produtos animais.
A Força da Luz Maior vos comanda! Paz e Amor!
Ramatis
Em 26/01/2001
23. FAXINEIRAS DA LUZ
Vi um enorme ovo. Eu estava na frente dele. Peguei um
instrumento, parecido com um saca-rolha e fiz um furo na
casca, por onde drenou uma substância acinzentada.
Essa drenagem diminuiu a pressão interna desse ovo.
Então, com uma espécie de martelo, bati na lateral e ele
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se abriu. Vi um embrião e, sobre ele, impus as mãos. Não vi
mais nada, por isso não sei o que aconteceu.
Percebo, logo após, que, do astral, seguem-nos seres
trevosos que, incomodados com nossa atuação em seus
domínios, partem como feras em nossa direção, a fim de
aniquilar-nos. Em seguida, recebi a mensagem:
Prezadas filhas, Guerreiras da Luz!
Fostes convocadas ao trabalho, e ao trabalho vindes
dedicando-vos.
Cinco ninhos foram desmanchados, desde nosso
último contato, encaminhando-se os seus embriões às
zonas umbralinas, onde, pelas câmaras de tratamento ali
implantadas, irão, pouco a pouco, despertando do sono
sinistro em que vivem há muitos anos.
Vossas energias encontram-se esvaídas, em
decorrência das intensas lutas que tendes travado com
“os guardiões” destes redutos (refere-se aos Reptilianos).
Forças consumidas durante a noite, igualmente
durante o dia de trabalho. A fragilidade de vossos corpos
expõe-se naturalmente.
Graças ao Pai, entre uma batalha e outra, encontramse, ao nosso dispor, equipes de socorro e apoio que
vêm nos assessorando e sem as quais, certamente, vós
encarnados já teríeis caídos, vencidos pelo cansaço
mental e desgaste energético.
Mais duas batalhas nos aguardam hoje e na próxima
noite.
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Certos de havermos encontrado a fonte segura da Luz
Suprema, avançaremos noite adentro, lutando em nome
de Jesus.
Força e coragem, Faxineiras da Luz!
A limpeza, que ora realizais, depende de vossas mãos
dispostas ao trabalho, corações puros e mentes ligadas
ao Alto.
Após o término do último combate, estareis liberadas
para voltar ao fluxo normal de vosso cotidiano.
Paz, em Jesus!
Rama Schaim
Em 02/02/2001
24. AGORA COMO UM DINOSSAURO HERBÍVORO
Durante as preces, senti-me muito emocionada pela forte
Energia que nos envolveu. Senti intensamente a presença
do Mestre Jesus. Uma chuva dourada caía sobre nós. Mais
tarde, houve a projeção dos queridos Mestres Ramatis e
Shama Hare, dentro do círculo. Emoção demais!...
Durante o exercício de vidência, vejo o nosso querido
irmão, o ex-Reptiliano. Para chamar minha atenção, ele
grita. Seu grito parece o som de um berrante. Estava muito
triste e duas grossas lágrimas escorrem em sua face. Abraço
aquele pescoço comprido, pois ele está com a forma de um
dinossauro herbívoro.
Após, digo-lhe palavras encorajadoras de amor e fé.
Senti-me inspirada, pois a “energia” que nos envolve é
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muito intensa, e tenho a impressão de ter doado algo dessa
“energia” a ele. Ele se ajoelha, como se houvesse entendido
e, absorvendo a “energia”, agradece. Depois, num ímpeto,
sai a correr e se joga dentro de um lago próximo. Fiquei
emocionada e senti que minhas palavras o acalmaram.
Decorrido alguns instantes, vi-nos na África, abraçando
crianças, velhos, homens, mulheres e jovens com aparência
deplorável, devido a doenças e muita miséria. Senti que
distribuíamos parte da Energia Salutar e maravilhosa que
recebemos.
Por fim, vi sair, dos nossos corações, tênues fios dourados,
unindo-nos por laços de amizade que me pareceram
indestrutíveis para a eternidade.
Em 06/05/2001
25. A BOATE
Inicialmente, vi-me em região escura e esfumaçada que
pensei tratar-se de região umbralina. Porém, logo percebi
que era a visão do duplo de uma região do plano físico.
Tratava-se de uma boate em São Paulo ou Rio de Janeiro,
algo relacionado com futebol. O dono ou um dos donos da
boate, creio ser um jogador de futebol.
Na porta de entrada daquela casa de diversão, no plano
astral, havia dois lagartos, estatura humana, vestindo
terno e gravata e trabalhavam como porteiros. Era tudo
muito estranho o que eu via e, até certo ponto, engraçado.
Alguns homens, jovens, chegavam e ao passarem pelos
porteiros, os cumprimentavam. Até aí, tudo bem, se os
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jovens não fossem pessoas pertencentes ao mundo físico.
Confesso que fiquei intrigada com o que via. Não deu para
perceber como “essa coisa” funcionava. Todavia, tenho a
impressão de que os jovens humanos eram videntes e os via
como porteiros comuns, seguranças no plano astral.
Sabemos que, entre as tantas habilidades que os
reptilianos são exímios, uma delas é camuflarem sua
legitima aparência, apresentando-se às pessoas do jeito
que eles querem para impressioná-las.
Em seguida, entramos e ficamos ligeiramente afastados.
Em determinado momento, as portas fecharam-se atrás
de nós e vimo-nos dentro de um grande salão, onde
predominava uma luz vermelha.
Um fio de luz em forma de tubo, que não deu para ver de
onde vinha, circundava todas as pessoas. Esse fio grosso ou
tubo fino, após amarrar o grupo, ligava-os atravessando o
chacra esplênico de cada um. Era como se fosse um colar,
cujas pessoas eram contas e o fio de ligação era o tubo de
luz.
Após esse procedimento, vi chegar um “homem-vampiro”,
forte, de aproximadamente dois metros de altura, que
começou a sugar as energias das pessoas do grupo, através
do tubo de luz. Ao final da operação, já saciada a sua sede,
ele se retira e os seus seguidores, empregados, desfazem os
ligamentos.
Logo após essa incrível vidência, um dos amigos do GESJ
passou, por psicografia, a explicação:
Dotados de extrema habilidade dominadora, os Magos
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Negros dedicam-se a organizar grupos de trabalho
que lhes sirvam como instrumento de manipulação e
aproveitamento das energias de encarnados. Estudos
meticulosos precedem à escolha “dos ambientes” e de
“grupos de encarnados” que lhes sirvam de repasto
energético.
Possíveis danos no organismo humano do doador são
calculados para que não se esgote a fonte abastecedora,
cujos doadores, inconscientes e involuntários, não
venham a falecer e nem fiquem doentes. Toda a
organização, e aprisionamento à distância, representa
emprego de energia considerado precioso pelos Magos.
Portanto, as vítimas não podem ser descartadas.
Os grupos escolhidos são alternados no suprimento
das energias de seu Senhor que domina extensa área,
detendo sobre seus cuidados vários grupos. Enquanto
um grupo reanima-se, do último “lanche” absorvido
pelo Mago, ele se aproveita de outro grupo, e assim por
diante, de maneira que, ao retornar ao primeiro grupo
que foi sugado, seus componentes tenham obtido o
tempo suficiente de repor as energias necessárias para
outro repasto do Vampiro.
Muitos humanos, “peças-chaves” pela facilidade que
oferecem na transfusão de energias, são cuidadosamente
monitorados, acompanhados de perto em seu dia-adia para que outros espíritos não se apoderem deles,
roubando-lhes a carga preciosa.
Essas pessoas são vítimas do apego à matéria.
Acreditam-se imunes ao mal, pois tudo para eles “dá
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certo”. É obvio que são, realmente, protegidos pelos
Trevosos! Reforça-se em seu subconsciente a confiança
de não serem pessoas más, pois tudo de bom e positivo
conseguem no plano físico, com facilidade.
Tristes dos homens que nos bens temporários
depositam sua satisfação íntima. São escravos e nem
sequer se deram conta “do que” e “a quem” servem.
Muitos entrarão em choque ao descobrirem que todo o
tempo em que viveram encarnados, alimentavam almas
perversas e dominadoras, cujas tendências destruidoras
aproveitaram-se de suas energias para praticar o mal, em
atos inomináveis.
Terráqueos, cuidai dos bens preciosos que recebestes.
Atentai para o emprego cuidadoso e amoroso das
energias que recebestes do Pai. Estas se destinam não
ao vosso lazer terreno, mas sim, à labuta construtiva do
espírito em desenvolvimento na Terra.
Servi mais, quando a dúvida vos assolar. Entregai ao Pai
vossos desejos, pois assim como nada acontece que não
seja de Sua Vontade, nenhum desígnio é ignorado por
Ele, cabendo apenas aos homens a aplicação da Lei do
Retorno que afirma: “a cada um, segundo suas obras”.
Trabalhai e aguardai a benção do tempo regenerador
a brindar-vos com as dádivas do progresso da libertação.
Nicanor
Em 11/05/2001

59

26. EXPERIÊNCIAS GENÉTICAS
Vejo-me subindo uma escada escura, num lugar
apertado, e um Extraterrestre à minha frente. Ele abriu uma
trilha e entramos.
Uma luz acendeu, clareando o local. Era um laboratório
e nele havia crianças dentro de urnas, imersas num líquido
que as nutriam. As crianças tinham a faixa etária de 0 (zero)
a 3 (três) anos. Fios invisíveis eram ligados aos corpinhos,
que estavam vivos. O Extraterrestre Amigo disse-me que ali
eram realizadas experiências genéticas com vírus, bactérias
e outros similares. Fiquei estarrecida com o que via.
Subimos outra escada e chegamos a um ambiente
semelhante, porém, ali havia apenas gestantes. Vi uma
mulher mantida viva, com o feto também vivo, e vários
fios ligados por todo o seu corpo. Contudo, o ser que havia
naquele ventre pareceu-me não ser humano.
Já estávamos saindo, quando entrou um Reptiliano que
não nos percebeu, mas, ao fecharmos a porta de saída,
um alarme soou. Estávamos noutra dimensão e, apesar
de procurarem, não nos viram. Cambaleei, depois de tudo
o que vi. O Extraterrestre, que me acompanhava, disse-me:
As pessoas, que sofrem aquelas experiências macabras,
são carmicamente muito devedoras, perante as Leis
Divinas, e estão a purificar.
O laboratório é móvel, pois os cientistas, quando se
sentem ameaçados, mudam a sua localização. Todos
estão ligados, em rede, ao Governo Oculto Negro.
Em 11/05/2001
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27. SEDUZINDO MULHERES
Viajei dentro de um carrinho, sobre trilhos. Descida
íngreme e profunda. Seguia, como se fosse para uma
mina abandonada. Em determinado momento, diviso
um rabo de um Reptiliano e, a partir desse momento,
continuei a descer atrás dele, até chegarmos a um lugar
onde o Reptiliano transforma-se, espantosamente, em um
homem. Talvez, por haver um Portal ali existente, ou mesmo
por força dos seus conhecimentos científicos avançados em
materialização e desmaterialização.
O local parecia estar situado abaixo de um Parque
de Diversão existente na superfície, onde pessoas eram
atraídas para lá. Pareceu-me um laboratório, pois vejo
pessoas dentro de coisas que lembram casulos, ou seja,
pessoas enclausuradas.
Continuando a vidência, após nova concentração, vi um
desses seres com a forma de um ser humano. Ele atraía
mulheres e, com elas, mantinha relações sexuais.
Em outro momento, já as vejo grávidas, sendo levadas
para o “tal laboratório”, onde são colocadas vivas nos
casulos. As mulheres, depois que as crianças nascem,
são submetidas a um tipo de hipnose e esquecem
completamente o que se passou. Mas, quando algo do
ocorrido vem à lembrança e elas comentam com outras
pessoas, dizem que estão loucas.
Depois de tudo o que relatei, captei a seguinte mensagem:
As Forças Involutivas lançam o seu veneno pegajoso
sobre a superfície deste Orbe.
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Os terráqueos, incautos, esquecidos do amor de Jesus,
deixam-se dominar. Crêem nos milagres que facilmente
modificarão seus caminhos. Jesus, o Meigo Nazareno,
com imensa tristeza, conduz o Seu Rebanho, com um
Amor que ainda desconheceis.
Abastecei-vos na inesgotável energia desse Amor que
vos nutre para enfrentardes as “bestas” que vos buscam.
O Exército do Bem, abastecido por esta Luz, caminha
destemido, rumo à Vitória e à Paz.
João Batista
Em 31/08/2001
28. SERES HÍBRIDOS SEM ALMA
Vejo mulheres de várias partes do mundo sendo seduzidas
por Reptilianos, disfarçados de humanos. São locais onde
crendices e ignorância, acrescidos do orgulho desmedido,
facilitam a ação desses funestos seres.
Alguns locais me foram revelados, como: interior do Texas
(E.U.A.), América Central e Austrália. Naqueles lugares, os
seres involutivos se fixam com os seus laboratórios, usando
e abusando dos seres humanos que ali habitam. No Brasil,
alguns povoados também são utilizados por eles, porém,
“alguma coisa” os impede de aqui se fixarem.
As crianças nascidas desse tipo de relação são verdadeiras
aberrações, criadas por tais seres e manipuladas a seu “bel
prazer”. Perguntei ao meu Guardião quais os destinos destes
seres e Ele me respondeu: isso não pode ser respondido no
momento. Porém, acrescentou: estes seres híbridos não
têm alma.
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O que percebi foi que, em vários pontos do planeta, há
povoados, ou pequenas cidades, onde a influência ou
atuação dos Seres Negativos se faz, ostensivamente, à luz
do dia. Após, recebi a seguinte mensagem:
Buscais e achareis; batei e abrir-se-vos-á. Assim diz O
Cristo a todo aquele que deseja encontrá-l’O.
Renovação íntima requer mudança e esta significa
abrir mão de anseios materiais e gozos imorais.
As “bestas” pululam na superfície e andam à cata
de carniças pútridas que lhes satisfaçam os sentidos,
encontrando nos humanos facilidades para se
locupletarem mutuamente.
Acreditai, caras irmãs, se pudésseis vislumbrar o quanto
é denso o vosso astral, talvez enlouqueceríeis.
Basta um pensamento vosso para que as conexões
se façam, tanto para o positivo, quanto para o
negativo. Os seres negativos, numa simbiose nefasta
com os seres humanos, arrastam o planeta ao caos.
Há trabalhos infindáveis para aqueles que se
dispuserem a lutar contra a nefasta influência negativa
que envolve o Orbe.
Mas, estejais alertas, guerreiras da Luz, pois as “bestas”,
ensandecidas, querem a todo custo “apagar as luzes” que
abastecem o planeta. Todo tipo de bruxarias e artifícios
malignos que desconheceis estão sendo usados contra
o Exército do Bem.
Atentai ao menor sinal de baixa vibração que sentirdes,
pois ele denuncia armadilhas das “bestas”.
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Mantende-vos armados, alertas e, sem piedade,
esmagai o “Representante do Mal” para que ele seja
aprisionado e afastado da Terra.
A luta é ferrenha e desigual, pois o Seres das Trevas
usam e abusam da desonestidade e baixeza. Porém, sois
mais fortes, pois sois os Guerreiros de Jesus!
Mais uma trincheira aberta e a luta continua!
Estamos juntos, unidos no Amor do Cristo Jesus.
Conde Rochester
Em 01/09/2001
29. CORDEIROS DE DEUS
Um Reptiliano sai da água e procura-nos. Passa rente ao
nosso círculo e não nos vê. Penso, comigo mesma: um dia
nos verão; quando? Alguém me responde: “Quando o Pai
assim o permitir”.
Vejo que o Mago Negro, nosso novo adversário, está
envolvido também nas confusões dos E.U.A.
As forças contrárias se chocam. Vejo intenso foco de
energia fazendo barreira, escudo amortecedor entre
os E.U.A. e o Oriente Médio. O escudo funciona apenas
como anteparo dos raios que são emitidos dos dois lados,
diminuindo a força do impacto, mas não impedindo que se
atinjam mutuamente.
Em seguida, captei a seguinte mensagem:
Salve a Luz do Oriente! Salve a Força do Ocidente!
Irmãos, o caos encontra-se instalado sobre a superfície
do planeta, sem chances de retrocesso, detonado que foi
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há muito, pelas forças retrógradas do mal, pois elas se
fundamentam em alianças macabras, negros conchavos,
pactos sanguinolentos, servindo-se dos incautos e
frágeis terráqueos da superfície.
Cordeiros de Deus, uni-vos em pensamentos e
ações positivas.
Ligai-vos às Correntes de Força Motriz vindas do
Alto para que vossas mentes mantenham-se lúcidas e
firmes no propósito do Bem, pois aquele que duvidar,
neste momento, será arrebatado sem piedade, pela
onda negra e viscosa do Mal.
Aquietai
os
vossos
corações
e
emiti
ininterruptamente vibrações de amor e concórdia ao
vosso Orbe carente.
Há muito esta humanidade vem sendo avisada de que
só através do amor haveria evolução sem violência, carga
deletéria desnecessária. Nem mesmo a vinda sacrificial
de Jesus, Meigo Rabi da Galiléia, Ser de alta estirpe
espiritual que visitou até as regiões sombrias do planeta,
convenceu a turba insana à mudança.
Arcai com as consequências das vossas ações e misérias
morais, pois que saciastes apenas a sede dos inferiores.
Guardai sempre em vossos corações a certeza
da Presença da Luz, impedindo e amenizando as
consequências das atitudes das ferozes bestas.
O Pai Magnânimo e Justo vela por vós. Paz e Amor!
Nefertite e Akhenaton
Em 15/09/2001
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30. ATAQUES NEGATIVOS
Vejo Dino[5] numa determinada floresta, comendo
arvoredos. De repente, ele arregala os olhos, que estavam
muito vermelhos, e cai lentamente. Tomba no solo
inconsciente.
Um Instrutor disse que ele foi atacado pelos antigos
comparsas e que ficará bem, mas, os ataques acontecerão
várias vezes, durante todo seu processo de expurgo e
transformação.
Após, captei a comunicação abaixo:
Salve Jesus, a Força que nos conduz!
Graças ao Pai, encontro-me no mundo dos espíritos e
longe do alcance da “chibata hipócrita” dos homens, pois
quando encarnado, bem que senti nos ombros o ribombar
das correias da maldade que, sub-repticiamente, abrem
feridas onde encostam.
Estais, ao contrário, mergulhadas no mundo denso e
expostas ao fanático desequilíbrio de muitos.
[5] Nota: “Dino” foi o nome que demos ao Reptiliano que resolveu passar para a Seara Bendita de Jesus, depois de ter observado, por algum
tempo, nosso trabalho. Longa trajetória espiritual terá de percorrer, até
poder reencarnar-se com a forma humana. Todavia, ficamos alegres
porque ele já deu os primeiros passos e demonstrou, nesta vidência,
que sentimentos generosos e fraternos estão renascendo em seu coração.
O Pai, na Sua Infinita Justiça e Misericórdia, não condena eternamente
Suas criaturas; pelo contrário, dá-lhes sempre novas oportunidades de
renovação espiritual. Salve Jesus, Força e Luz que nos conduz!
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Buscai esclarecer, o quanto possais, os ataques
recebidos que tentam macular vosso nome e nosso
Mestre Jesus. Mas, Ele conhece bem – e profundamente
– os pupilos e não Se ofende, pois está acima de tudo o
que compreendemos.
Os lobos, a solta, atacam e os fracos se deixam dominar.
As decepções que os homens causam deverão ser
suplantadas pelo trabalho e pela fé, que nos abastece
no manancial de Amor do Pai e nos conduz por todos os
caminhos tortuosos que ainda devemos percorrer.
Bem entendemos o momento critico que passa a
humanidade e enquanto as máscaras caem, mostrando a
verdadeira face de cada um, o relógio do tempo continua
a correr célere, independente do drama de cada criatura.
Salve Jesus!
Hercílio Maes
Em 15/08/2003
31. DIÁLOGO COM UM DOS
PRISIONEIROS REPTILIANOS
Reptiliano – Muito fácil me prenderem deste jeito[6]!
(encontrava-se dentro de uma espécie de jaula, semelhante
a aço)
Margarida – Por que veio até nós, espionar?
R – Os nossos projetos não podem ser divulgados!
M – Força Maior os trouxe aqui, pois você sequer
[6] Nota: A luta realizou-se e muitos deles foram aprisionados. Como
sempre foi, é e será sempre, a vitória da Luz aconteceu!
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imaginou a possibilidade de ser aprisionado!
R – Se retirarem estas grades, mostrarei minha força!
M – Se tem tanta força, por que não as quebra?
Nada responde...
M – Por que não muda de rumo? Aproveite o convite, ou
será degredado.
R – Jamais me curvarei ao Cordeiro. Somos fortes e
dominamos o Planeta.
M – O Pai lhe deu a oportunidade de mudança,
permitindo sua vinda até nós. Você decidiu!...
O Comandante Setum Shenar facilitou o diálogo entre
nós e um dos Reptilianos que haviam sido presos. Estava
louco de ódio e raiva por ver-se dominado.
Em 28/09/2004
32. MAIS UM ATAQUE FRUSTRADO
DOS REPTILIANOS
Irmãs, Salve a Força! Salve a Luz!
Os acontecimentos, que marcaram esta semana,
tiveram como princípio a dissolução de nódulos densos
que ganhavam força entre vós.
Quis, a Bondade Divina, que o direcionamento das
forças revelasse, em tempo curto, o plano de ataque
estruturado pelo “Exército Trevoso”, fortemente armado
e que vos persegue, insistentemente.
Adentraram esta Casa com a permissão dos Irmãos
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Superiores, posto que sois protegidas, integralmente,
na realização de todas as tarefas, destinadas ao bem
da coletividade e a integridade, daqueles que aqui
frequentam e trabalham.
Então, utilizando-nos da estratégia deles, nós os
recebemos e permitimos, ao Grupo visitante[7], adentrar
nossa Casa. Sentindo-se donos da situação, revelaram-se.
Contudo, foram desarmados e puderam ver sua investida
frustrada pela Força da Luz. Antes mesmo que pudessem
reagir, viram-se cercados pelos anéis, detentores
de sua força negativa. Alguns foram imobilizados e
imediatamente conduzidos a Postos de Atendimento ou
presos em jaulas, para o exílio.
Desarmamos um sério ataque, que há muito vinha
sendo planejado e que poderia ter consequências
desagradáveis para o GESJ.
Não olvideis! O ódio e a revolta aumentaram e, por
conseguinte, aguardarão nova oportunidade para
atacarem.
Médium – Irmão, qual foi a “brecha” facilitada por nós?
Conde Rochester – Não houve brecha. Todavia, irmãos
[7] Nota: Esta mensagem trouxe esclarecimento para a inesperada visita ou invasão de um Grupo, pertencente a uma “seita”, talvez convidado por algum assistente do GESJ. Grupo sem educação e portador
de vibrações desagradáveis, queriam impor, a todo custo, seus livros
e suas crenças, em meio a uma palestra. Do modo como agiram, não
restaram dúvidas de que eram guiados pelos Reptilianos. Não abrimos
mão dos nossos princípios, como queriam; e eles nunca mais voltaram.
Graças a Jesus!
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encarnados, que frequentam o GESJ, ainda indecisos,
buscaram, com esses seres (os Reptilianos), solução para
seus problemas.
Quando iniciastes a campanha de esclarecimentos
quanto a presença dos Reptilianos na Terra, eles adotaram
a conduta de inimigos, tentando atrair para seu lado os
indecisos, descrentes, medrosos e mentes volúveis.
O trabalho, aqui realizado, é muito sério e todos que
frequentam a Casa precisam definir-se, caso contrário,
carregarão consigo hordas de Reptilianos. Se por
ventura, um desses irmãos da Casa for responsável pela
infiltração dos “seres perversos”, com comprometimento
do trabalho que aqui se desenvolve, grande carma estará
agregando em sua própria alma, já carente de reajuste.
M – O Irmão pode nos dizer quem são eles?
C. R. – Todos que não se contentam com os
conhecimentos que recebem e buscam apenas
confirmações para suas vontades, conveniências e
verdades.
Desligai-vos, vós que não acreditais! Não
permaneçais atrelados a um Grupo de Trabalho, só
para alcançardes benéficos pessoais, se com esse
Grupo não vos identificais. O tempo presente não
sugere a permanência por conveniência. É preciso
vontade ativa na construção do bem, pois não basta
a ausência do desejo do mal.
Aquele que estiver inseguro na sua vontade
espiritual, será presa fácil aos astutos “trabalhadores
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das Trevas” e ainda poderão arrastar outros
companheiros consigo.
Deus vos ampare, sempre. Vosso Irmão,
Conde Rochester
Em 18/12/2004
33. DIÁLOGO EDUCADO ENTRE
FORÇAS CONTRÁRIAS
Margarida – Quem se apresenta?
Resposta – Um dos seres que combateis[8].
M – O que deseja, irmão?
R – Venho para dizer-vos que, cada um de nós que for
retirado do caminho, outro automaticamente assumirá o
lugar daquele que sucumbiu, pois sendo fraco, não foi
capaz de suportar os embates.
Nossos ninhos são fartos na gestação dos filhotes
e nosso alimento, graças a humanidade incauta,
é igualmente farto para alimentá-los, enquanto
crescem. São criados e instruídos na ferocidade
necessária para enfrentar as “feras humanas”, que
são frágeis e dominá-las, no ponto que escolhermos
para atacá-las.
Desistam, pois são inócuas suas ações contra nós.
Nada poderão! Somos muitos, muito mais do que os
Guerreiros da Luz!

[8] Nota: Esse irmão não se identificou, mas pode ser um Reptiliano ou
outro trevoso qualquer, inimigo da Luz.
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Já dominamos o Planeta. Em todos os pontos, estamos
presentes, pois raros são os lares que não abrigam
um de nós ou de nossos filhotes, cultivando-os como
quem cultiva animais domésticos, mal sabendo que, na
primeira oportunidade, tomarão a forma verdadeira de
que são portadores, revelando-se seres superiores, que
já somos. Não há chance alguma para os habitantes
deste Planeta.
Fazemos, há séculos, este trabalho e é somente nele
que nos especializamos. Nossas mentes são treinadas
e preparadas, desde nossa formação embrionária,
não desperdiçando energias com outras formas de
pensamento. Portanto, em muito, levamos vantagens
contra vós que sois infantis, primários, tolos em vossas
ações incipientes, diante das nossas.
Nosso planejamento é traçado com a frieza de nossos
corações e vamos em frente, não nos importando com
aqueles que caem. São peças fora do jogo, que nada
importam (refere-se aos próprios companheiros).
Quanto a vós, em cada um que sucumbe, perdem
força e energia de muitos trabalhadores; aí reside
vossa fraqueza. Tanto trabalho para sustentar um e nós
adentraremos pela enorme porta aberta. É uma questão
de tempo, somos pacientes; não temos pressa e, ao final,
venceremos!
M – Meu irmão, você já deu seu recado para desistirmos
da luta. Contudo, afirmamos do mesmo modo: para cada
um do Exército da Luz que tomba, surgem outros e aos
que ficam, triplicam-se suas forças. Não temos medo e não
72

estamos na luta para brincadeira, embora o irmão pense
assim.
Não fomos ao seu reduto para pedir que desistissem, nem
para dar algum conselho, pois estamos cientes do trabalho
que realizamos e conscientes da vitória que teremos. A Luz
sempre vence porque a Luz desfaz as trevas. Creio que o
irmão, preocupado com a possível derrota, veio a nossa
Casa avisar-nos para desistirmos. Mas, que pena! Nós não
vamos desistir nunca!
Se um de nós cair, surgirão outros, lá na frente; se
um perder as forças, os que ficarem terão suas forças
aumentadas; se eu partir para o outro lado da vida, dentro
de poucos dias ou meses, continuarei lutando com muito
mais energia e intensidade porque não estarei ligada ao
corpo velho, cansado, doente e desgastado.
Irmão, seu recado já foi dado e o nosso também. Volte
e diga aos seus chefes que o Exército da Luz não vai se
dobrar nunca, diante da queda de alguns obreiros. Luta é
luta: tanto cai de um lado, como do outro. Em toda luta,
haverá sempre vencidos e vencedores. Mas nesta, a vitória
pertence à Luz; e esta Luz é o Mestre Jesus, Sananda. Diante
d’Ele, ajoelhados, agradecemos a oferta de trabalho, em
Sua Seara Bendita.
R – Eu sou o chefe e nossa luta é de vida ou morte.
M – É isso mesmo. Somente um sairá vencedor; e com
certeza, será a Luz!
R – Não há lugar para os dois times.
M – De jeito nenhum!
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R – Um ganha e fica; o que perder, sai.
M – O que eu acho interessante, em tudo isso, meu irmão,
e não estou falando com menosprezo ou zombaria, é que
vocês são muitíssimo inteligentes, avançaram bastante no
desenvolvimento do intelecto, no domínio da mente, da
Tecnologia e Ciência. Todavia, não procuraram ver o óbvio:
onde há Luz, não pode haver trevas. Esse mundo, o Planeta
Terra, foi criado por Jesus, juntamente com os Engenheiros
Siderais, Seres Superiores, de mentes super avançadas. Será
que ainda não perceberam isso?
R – Os seres humanos não querem a Luz; vocês a
impõem!
M – Ninguém impõe nada a ninguém, tanto que deixei
você falar a vontade. É só prestar atenção ao trabalho
que realizamos com amor, sem pretensão! A hora é essa,
meu irmão, de renovação espiritual, do despertar da
consciência. Quem não quiser acreditar, será respeitado
seu livre arbítrio. No entanto, será exilado, como vocês, para
mundos compatíveis com sua vibração.
Ninguém está obrigando ninguém a mudar de vida. Nós,
neste momento, em nome de Jesus, o Cordeiro de Deus,
estamos convidando-o a passar para direita do Cristo.
Você pode achar um desaforo ou muita ousadia de nossa
parte. Mas, quem sabe, já não esteja cansado desse tipo de
vida? São poucos os que desistiram, depois que passaram
por aqui; porém, um Reptiliano abandonou esta linha
de trabalho. Se você quiser mudar de lado, nós estamos
estendendo as mãos, em nome do Bondoso e Amado
Mestre Jesus.
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Vocês sabem que a Terra está passando da 3ª para a 4ª
dimensão. Sabem que não vão suportar a Força da Luz e não
poderão burlar a Lei do Progresso. Então, o que acontecerá?
Serão, automaticamente, sugados e levados para o
degredo. Creio que sabem tudo isso e têm conhecimento
profundo do momento que vivemos. Inclusive, a maioria
de vocês são decaídos; alguns, com passagem por vários
Orbes.
Sem querer humilhá-lo, ainda há tempo para escolha.
R – Eis minhas palavras finais: todo aquele que
empunhar uma “espada de Luz”, será nosso alvo.
M – Quanto a nós, eis a palavra final: aquele que se jogar
contra a Obra do Pai, também será abatido e exilado para
Mundos Inferiores, de acordo com sua graduação espiritual.
Que Jesus o abençoe, hoje e sempre! Um dia, com certeza,
você vai precisar desta “benção”; e, naquela hora, de
angústia e dor, lembrar-se-á dela. Vá na paz de Deus, meu
irmão, embora você não a queira[9], agora.
Faremos uma prece, em seu benefício.
Todos – Pai nosso...
Em 22/01/2005

[9] Nota: Como viram, esses infelizes irmãos estão em nosso rastro. Não
dão trégua, a nenhum trabalhador da Seara do Amado Mestre Jesus
Sananda. Dá para ficar com os braços cruzados e boca fechada?...
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34. O GRITO DE AJUDA
Vejo Dino, o ex-Reptiliano, sendo atacado por “Dragões
Alados” que lançam bolas negras e explodem ao tocar em
algo que não identifiquei.
Ele estava muito assustado e com medo. Parecia,
também, preocupado em defender alguma coisa. Depois,
vejo que procura defender filhotes de seres que lembravam
macacos. Ele não sabe o que fazer e quase se desespera.
Pensa em nós e sente nossa presença. Aconselho-o a
chamar por Jesus, pois o Divino Amigo sempre nos atende.
Então, ele grita por Jesus. No mesmo instante, uma nuvem
escura, como em dias de chuva, desce e torna-os invisíveis
para os Dragões, que não conseguindo mais enxergá-los,
vão embora, desistindo da perseguição.
Dino levanta-se quando a nuvem se dispersa. Está com
algumas escoriações. Preocupado, olha em volta e vê os
filhotes que pulam sobre ele. Alegria imensa o envolve ao
perceber que seu grito de ajuda fora plenamente ouvido
pelo Irmão Maior.
Em 26/02/2005
35. ENCONTRO COM DINO, O EX-REPTILIANO
Vi Dino à nossa frente. Estava enterrado na areia e coberto
com véus na cabeça. Quando se mexeu, os véus voaram e o
reconheci. Abracei-me a ele e ele saiu da areia, pois estava
com todo corpo enterrado. Tinha asas e voamos.
Ele disse que pediu asas aos Irmãos para poder chegar
perto de nós. Depois de voarmos um pouco, novamente
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voltamos para perto do nosso círculo na praia. Quando
pousamos, ele simplesmente afundou na areia.
Então, perguntei-lhe:
– Como fez aquilo tão facilmente?
Ele responde:
– Possuo o intelecto e força mental bastante
desenvolvidos. Usei-os apenas para o mal e agora
aqui estou, nesta situação. O tempo do lado de cá, na
dimensão que me encontro, é muito acelerado, em
relação ao vosso.
Aguardo, pacientemente, os acontecimentos. Sei que
este é um momento de refrigério para minha alma, pois
o tempo, este amigo, se incumbirá de fazer com que eu
retome as minhas características humanas.
Enquanto aguardo, armazeno forças para as duras
provas futuras, do resgate das minhas faltas. Sei que um
dia nos encontraremos novamente e, então, já estarei na
forma humana que perdi por maldade.
Tenho fé nos Superiores e armazeno ao máximo a
coragem para o futuro. Por enquanto, estou esquecido
pelos inimigos. Estão com muitos problemas para
pensarem em mim e me deixaram, por hora.
Como vai “ela”?...
Perguntou, referindo-se a D. Margarida e lançou um
olhar especial em sua direção.
– Vai bem, respondi.
Ele continua:
77

– Serei eternamente grato a ela pela oportunidade, ao
ter acreditado em mim e me estendido as mãos. Um dia,
colocar-me-ei à sua frente, como homem.
Tenho que ir! Acabou o tempo...
Ele levanta vôo. Lá do alto, vira-se para nós e grita:
– Não possuo asas, apenas plasmei-as para vir até
vocês.
Passa por uma fenda no espaço, talvez, um Portal. Vejo
que no lugar, onde ele se encontra, estava dormindo e
sonhando conosco. Levanta-se e surge, ante meus olhos,
um gigantesco dinossauro herbívoro. Lindo o animal!...
Compreendi, naquele momento, que o ser que vimos
na praia era o espírito do Dino, enquanto seu corpo físico
dormia em outro lugar. As saudades do nosso Grupo e a
vontade de rever-nos deram-lhe forças para atravessar um
Portal e vir até nós. Faço uma prece e suplico a Jesus que o
conduza e proteja, por todo o sempre.
Como é imenso o Amor do Pai por suas criaturas,
ensejando-lhes novas oportunidades de renovação
espiritual!
Em 29/07/2005
36. DETERMINAÇÃO NO BEM, CORAGEM
PARA ENFRENTAR A DOR
Todas nós, do GESH, transportamo-nos para uma
caverna. Lá dentro, muito nervoso, um Reptiliano andava
sem parar, de um lado para outro, dizendo:
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Elas não vão conseguir! Elas não podem conseguir!
São só mulheres, poucas mulheres! Como podem
contra nós?...
Há de haver um ponto fraco, onde cada
uma fique vulnerável.
Procurem, seus palermas,
incompetentes! Vasculhem as vidas dessas filhas do
Cordeiro, de trás para frente e me tragam um dossiê
completo, de cada uma. Eu quero saber tudo sobre elas:
cada acontecimento de suas vidas.
Eu vou ser capaz de adivinhar seus pensamentos,
pois quero conhecê-las à fundo. Não mais haverão de
interferir, com os planos das trevas.
Vão e trabalhem rápido!
Nesse mesmo instante, os servos saem e o Reptiliano
vira-se para um altar e começa um ritual de “oração negra”:
Senhor de todo mal! Rei das Trevas!
Guie minha mente para que eu possa compreender
como pensa o inimigo, a fim de liquidar com suas forças.
Eu ofereço sacrifício, em seu nome. Sangue, em favor
dessa causa que é justa. Quero ampliar meu domínio
para melhor servi-lo.
Houve um breve silêncio, rompido por forte estrondo,
acompanhado por emanação de um odor de carne
podre. Vi subir, de um fosso, carne aos pedaços, já em
decomposição, pelo cheiro que exalava, para o Reptiliano
79

comer. Ele entra em transe e come aquela coisa horrível. A
cena era dantesca.
Logo após, captei a seguinte mensagem:
Determinação no Bem, coragem para enfrentar a
dor e perseverança de propósitos são os antídotos
recomendados para o veneno gerado pela perversidade
alheia.
Aquele que se entrega ao trabalho espiritual, necessita
desapegar-se dos apelos da matéria.
Seguir o Cristo representa renúncia, significa renunciar
ao mundo.
Amor a Deus, significa submeter-se à Sua vontade e
fazer conforme Sua lei.
No caminho do progresso, cada nova etapa é precedida
pela prova de fogo, cuja chama queima as intenções
fracas e sem propósito.
Somente a vontade forte e decidida supera a
provação dolorosa, alcançando o aprendizado da Luz e
transformando conhecimento em ação.
Fortes acontecimentos significam fortes avanços. Não
foi para isso que iniciastes a jornada do progresso?
Paz, em vossos corações e Luz, em vosso caminho.
Shama Hare e João Batista
Em 14/07/2006
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37. AVES EXÓTICAS CRIADAS POR
MENTES DIABÓLICAS
A estratégia de combate está traçada. Grupos de
trabalho, no astral, investidos de coragem, apresentaramse para essa missão, oferecendo-se, ao Mestre Jesus,
como voluntários, no enfrentamento desses seres
exóticos, criados por mentes diabólicas.
As Forças Superiores, notando-lhes as almas puras e
sinceras, no propósito do serviço redentor, concedeulhes a oportunidade de servir.
Foram organizados três grupos que avançarão por
terra até o campo de batalha. Seguirão como “tarefeiros”,
em serviço corriqueiro, não demonstrando a verdadeira
intenção de sua caminhada, fora dos muros de proteção
dos ambientes vigiados pelas horrendas criaturas.
Esses Obreiros da Luz serão as iscas que deverão atrair
as hediondas feras. Uma vez atraídas às feras voadoras,
sem saber, sobrevoarão o campo, por nós definido.
Então, uma grande gaiola de grades magnéticas será
elevada, aprisionando seus corpos, de tal forma que os
movimentos ficarão limitados, apenas uma contorção
do longo pescoço para fora das barras de energia astral.
Nessa hora, com os animais parcialmente imobilizados,
vós avançareis pelo ar, desferindo os golpes mortais que
lhes encerrarão a existência maléfica.
Pergunta – E quando isso ocorrerá?
Rochester – Ao pôr do Sol, da próxima Lua Cheia.
P – Quer dizer que teremos um combate, na primeira
noite da próxima Lua?
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R – Correto.
P – E depois, o que será feito com os corpos mortos desses
seres?
R – Serão recolhidos aos Laboratórios da Luz para
estudo das técnicas desenvolvidas pelas Forças do
Mal e posterior recuperação da matriz animal que
originou a fera. Isso, se houver possibilidade para tal
ação.
P – Então, o ser é um animal e não uma “formapensamento” ou um ser humano modificado?
R – Sabemos que a matriz é de um animal e
acreditamos ser recriação de ave pré-histórica. No
entanto, necessitamos capturá-la para confirmar
nossas suspeitas. A ferocidade primitiva, que essas aves
apresentam, revela os instintos extremamente violentos,
característica dos dinossauros carnívoros que andaram
sobre o Planeta.
P – Obrigada irmão, pelos esclarecimentos.
R – Mais um alerta: deveis prevenir aos envolvidos, para
que estejam atentos no procedimento diário. Entretanto,
ainda não é hora de revelar pormenores sobre a luta
iminente, nem divulgar informações, acerca de nossa
estratégia de combate.
Confiança, coragem e união. Assim, haverá vitória com
Cristo.
Saudações!
Rochester
Em 15/09/2007
82

38. A SOBERBA E A OUSADIA DOS REPTILIANOS
Acompanhamos, de perto, cada movimentação deste
Grupo.
Já puderam conhecer nosso poder de fogo contra vós.
Dor e sofrimento são nossos legados por onde passamos,
pois, a todo custo, lutamos por nossos propósitos.
Não haverá força a impedir nosso programa de
domínio deste Orbe. Porém, podemos negociar uma
trégua temporária.
Fui incumbido de trazer-vos a proposta de interrupção
dos confrontos a que somos chamados, no presente
momento.
Entregai as “duas criaturas” que nos pertencem
e, temporariamente, nos comprometemos em deixar
vosso Grupo, livre dos ataques e das investidas a que vos
submetemos.
Margarida – Quais são as duas criaturas, meu irmão?
Reptiliano – Uma delas já foi por nós solicitada e nos
pertence. Não sei por que motivo, conscientes que sois dos
deveres a cumprir, ainda retêm a criatura em vosso poder!
M – Essa criatura trabalha conosco, em nossas atividades
espirituais?
R – Sim.
M – É nossa companheira “fulana”? E a outra?...
R – Esta mesma! Entregai a primeira e revelamos a
segunda. Entregai a segunda e os deixamos em paz!
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M – Tudo bem, meu irmão. Acontece que ela não está
conosco por acaso. Se essa mesma pessoa veio parar aqui, é
porque ela faz questão de ficar conosco, muito embora sua
família não frequente o GESJ.
Há uma Lei Maior que o irmão desconhece: “Onde há
Força Maior, cessa a menor”. E a Força de Deus é a maior!
Vocês estão querendo uma coisa impossível, pois essa Força
Maior, que é Deus, não permite que essa pessoa saia daqui.
Senão, ela não teria vindo trabalhar conosco. Não fomos
nós que a buscamos. Está entendendo, irmão?
R – Antes mesmo de explicardes, já compreendo
a situação. Há pontos de vista divergentes. Mas,
compreendemos que há, no vosso proceder, mecanismos
de atração e aprisionamento de criaturas do lado do
Cordeiro.
M – Engana-se, irmão! Não há aprisionamento. Ninguém
está aqui obrigado. Ninguém está aqui preso, como é
o caso daqueles que vocês chamam para o seu lado,
aprisionando-os e escravizando-os. Não! Aqui, as pessoas
vêm espontaneamente e se ficam, é porque querem e
acreditam em nosso trabalho.
Eu digo sempre, alto em bom tom: se quiserem acreditar,
acreditem; se não quiserem, não acreditem. Se não
gostarem do GESJ, a porta está aberta, podem sair. Todos
que me acompanham, desde o início, sabem que eu ajo
desse jeito. Portanto, não somos nós que prendemos A, B
ou C. Elas ficam porque gostam da Casa e, naturalmente,
estão destinadas a trabalharem conosco na Seara do
Mestre Jesus. E quem somos nós para dizer que não, ou
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tocarmos um (a) companheiro (a) daqui pra fora? De jeito
nenhum, meu irmão! Mesmo porque, estaríamos contra os
ensinamentos que divulgamos.
R – O aprisionamento se dá pelo medo. Divulgais
horrores a nosso respeito, incitando-os a temerem a
nossa presença.
M – E, por acaso, o irmão não é tudo isso que nós falamos?
Nós ficamos sabendo, através dos esclarecimentos do
Insigne Comandante Setum Shenar, que nos deu a “folha
corrida” de todos vocês. Nós não sabíamos sequer que vocês
existiam!... Foi Ele que nos fez a primeira revelação a respeito
da existência de seres Extraterrestres Negativos, conhecidos
pelo nome de Reptilianos. A partir daí, acompanhamos a
vida de vocês, através de vidências e mensagens escritas. Já
conhecemos suas intenções e quais os métodos que usam,
justamente para atraírem, aprisionarem e escravizarem
seres humanos invigilantes que tenham a infelicidade de
cair em suas malhas.
R – Somente os que nos contrariam sentem o peso de
nossa ira! Aqueles que se achegam aptos ao trabalho e
se oferecem obedientes, ao contrário, são enaltecidos e
recebem de nós toda a ajuda, todo o conforto e tudo o
que se pode oferecer de bom a uma criatura.
M – De bom, sob o ponto de vista de vocês! Como
estamos num planeta de expiações e provas, regido pela
Lei do Livre Arbítrio, então os indivíduos tem a liberdade de
escolher o bem ou o mal. Já estamos na época da escolha
final. Muitas pessoas, que se encontram desencarnadas,
não mais voltarão para outra encarnação na Terra, pois já
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estão sendo exiladas. Portanto, com base no livre arbítrio,
o indivíduo tem o direito de fazer sua escolha: se quer, ou
não, este ou aquele caminho; direita ou esquerda do Mestre
Jesus; viver com trevosos ou viver na Luz.
O Pai nos dá esse direito. Então, não somos nós, do Grupo
Espírita Servos de Jesus, que estamos determinando que
as pessoas deixem de frequentar seus Grupos e venham
frequentar o GESJ, ou vice-versa. O GESJ está com as portas
abertas, como nas Igrejas, para qualquer um que queira
frequentá-lo.
R – Já vou indo!... Apresentei as condições para a
trégua. Agora, deixo-vos; não por minha vontade, mas,
porque me impelem a interromper a comunicação.
M – Nós não temos medo da presença e dos ataques de
vocês. Há muitos anos, vimos sofrendo ataques de toda
espécie. Não somente dos Reptilianos, mas como a de
outros seres; e continuamos de pé!
Quem se alia a Jesus, quem tem fé em Deus, tem coragem
suficiente para vencer todos os obstáculos que surgirem
no caminho, por mais difíceis e perigosos que sejam.
Morreremos lutando! Falo por mim, mas não vou ceder,
nunca, ao que é errado.
Nós cremos nas Revelações que nossos Irmãos Maiores
nos passam, toda semana. Sabemos que vocês estão
querendo destruir-nos, porque trabalhamos na Seara do
Bem, à direita do Cristo. Todavia, se um dia pensarem em
mudar de lado, estaremos de braços abertos para recebêlos.
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Existe um ser Reptiliano trabalhando com a Luz, com
muita resignação e coragem. Sofrendo muito, mas sabendo
que, um dia, vai perder completamente a forma de réptil e
voltar à forma humana, como Deus o fez.
Em 14/12/2007
39. LEMBRAM-SE DE DINO, O EX-REPTILIANO?
Vejo um “Dragão Alado” e seu olhar é bem diferente de um
animal. Lembrou-me alguém conhecido. Então, perguntei:
– Dino, é você?
– Sim, respondeu-me. Ele continuou:
Solicitei uma nova forma. Supliquei às Forças do Bem
que me permitissem recomeçar, pois não desejava
permanecer na inércia, apenas escondendo-me e
sofrendo ataques.
Agora, desejo ativamente lutar, enquanto aguardo o
exílio. Sei que sairei deste Planeta, para outro destino
que ignoro. Não importa! No momento, algo novo ocorre
dentro de mim. Tenho sentimentos que não sei definir.
Pessoas humanas que recordo e sinto necessidade de vêlas; é quase uma dor física que não sei explicar. Não sei
quem são, mas sinto falta de suas presenças.
Supliquei à Força Maior que me mantém vivo, se eu
poderia, para apressar minha transformação, lutar ao
lado do Exército que me salvou e obtive o consentimento.
Agora, acompanho os Guerreiros da Luz em atividades de
guerra. Afinal, sou um soldado e lutar é minha profissão!
Muitos lugares por onde andei, reconheço-os e ajudo
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aos irmãos que agora possuo, identificando regiões,
caminhos e atalhos. Faço pouco, somente o que está
ao meu alcance, eu que sou um aprendiz ainda tão
ignorante. Enquanto as Forças da Luz permitirem, estarei
lutando do lado oposto da fronteira onde sempre estive.
Hoje, do lado da Luz contra as Trevas.
Agora mesmo, não sei como isso aconteceu. Pensei em
vocês e meus pensamentos foram ouvidos.
Obrigado, Jesus! Este Nome está eternizado no meu
coração.
Sou Dino, o dinossauro reptiliano que, arrependido,
reconhece-se falido e deseja, à custa de sacrifício e dor,
retornar à forma humana.
Jesus é o espelho no qual hei de mirar-me sempre. É o
Ser que me guia na escuridão em direção à Luz.
Obrigado, Jesus! Não desejo atropelar a Lei da
Evolução, ou qualquer outra Lei.
Desejo apenas, novamente, ser homem.
Dino, o ex-Reptiliano
Em 04/01/2008

40. REPTILIANOS: INIMIGOS NOSSOS DO
PASSADO. COMBATE ACIRRADO.
Vidência 1: Vi um grupo de seres dementados,
maltrapilhos. As cenas do presente se alternavam com
cenas de um homem enforcado numa árvore seca. Seu
corpo parecia estar ali há muito tempo e o local era muito
feio. Depois, vi uma mulher com a boca costurada e sua
expressão demonstrava sentimentos de ódio, medo e dor,
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alternadamente. Parece que os dois foram assassinados e
os outros me pareciam suicidas.
Um Instrutor explicou que aquelas pessoas são inimigas
nossas, reunidas pelos Reptilianos que foram buscá-las nos
charcos do astral inferior. A maioria delas está ligada ao
nosso passado de magia negra. Seu ódio foi aproveitado
e preparado, plasmado em intensidade maior, pelos
Reptilianos, com o objetivo de nos envolverem em nuvens
densas de remorso e dor, culpa e desânimo.
Vi surgir, no meio deles, uma barata enorme e asquerosa
que veio de encontro a nós junto com os dementados,
porém não conseguiu atingir-nos.
Vidência 2: Estávamos reunidos no salão de nossa Casa
(GESJ). De um lado, nós do GESH e outros Trabalhadores
da Casa; no meio, havia uma barreira magnética que
nos separava do outro grupo, formado pelos “seres
dementados”.
Entre os dois grupos, de pé, o Mestre Shama Hare prestava
esclarecimentos, dirigindo-se primeiramente a eles, com as
seguintes palavras:
Irmãos, eis que se encontram, diante de vós, aqueles
que suas mentes vem procurando, ferozmente, há
muito tempo. Foram seus algozes que se utilizando das
perversas poções, amuletos e toda espécie de sortilégios,
fizeram sucumbir, eliminaram do caminho, destruíram
vidas e interromperam direta, ou indiretamente, a
trajetória de muitos.
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Neste ponto, o Mestre Shama Hare volta-se para nós e
nos dirige estas palavras:
Irmãos! Pesam, sobre vós, as mais duras e legítimas
acusações. Contudo, o Pai, de Infinita Bondade e
Misericórdia, concedeu a oportunidade, a ambas as
partes, de libertarem-se desse passado tortuoso.
De fato, alguns dentre vós já escolheram a trilha
da redenção. Portanto, é chegada a hora de vos
confrontardes, não apenas uns com os outros,
mas, também, com os sentimentos dolorosos que
acompanham vossas lembranças.
Para um grupo, as lembranças estão vivas no ódio
mortal que nutrem e seu instinto decide pela destruição
daqueles que lhes causaram tantas dores.
Do outro lado, temos irmãos encarnados. Pela dádiva
da reencarnação, estão temporariamente adormecidos,
em relação às lembranças do passado. Porém, o contato
bem próximo dos cobradores reavivará fatos, lugares,
pessoas e muitas ações praticadas contra o próximo.
Em outra situação, poucos dentre vós suportariam o
ataque tão bem planejado pelos verdadeiros inimigos.
Mas, sob as condições que o Pai, Todo Compaixão vos
concedeu, tereis a chance bendita da corrigenda dos
equívocos pela luta íntima, contra vossos próprios
sentimentos residuais de culpa e remorso.
A luta será travada, em parte, no íntimo, no sentido de
não vos entregardes e serdes arrastados pela avalanche
negra de ódio que os inimigos derramam sobre vós.
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Sereis chamados a estender as mãos em socorro ao
próximo carente, resgatando-os do “mundo das trevas”,
dos poderosos Inimigos da Luz, e potenciais Servidores
da “Besta”.
Mais uma vez, contamos convosco e estaremos a
postos para lutar, oferecendo toda energia de que
dispomos para essa finalidade.
Agora, o Mestre Shama Hare dirige-se aos dois grupos,
simultaneamente, dizendo:
Sabeis, cada um de vós, que pelas regras estabelecidas,
para este confronto, sereis abatidos, caso avanceis antes
do momento, indo ter, violentamente, contra vossos
desafetos.
Que tenha início o combate!
Shama Hare
Em 11/01/2008

41. OS REPTILIANOS E SUAS ARMADILHAS
Assistia uma debandada de Reptilianos. Eles corriam
em campo aberto, em uma única direção. Nós os
acompanhávamos, invisíveis aos seus olhos. Eles se
dirigiam a um grande desfiladeiro para uma reunião.
Num palanque, um Reptiliano discursava:
Há muito, nos aliamos ao Grande Chefe do Abismo
e temos um plano para acabar, em definitivo, com os
seguidores do Cordeiro.
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Não pude ouvir o plano. Perguntei a um Instrutor se
atacaríamos aqueles seres ali reunidos. Ele me respondeu:
Cada um daqueles Reptilianos é comandante e já
tem programado, e em curso, ataques à indivíduos e
coletividades.
O objetivo, naquele momento, era seguir cada um
para conhecer os seus planos e vítimas. Só depois, então,
seriam atacados e vencidos.
Sendo assim, cada Reptiliano será seguido por um
Servidor da Luz.
Em 01/02/2008
42. MAIS AMEAÇAS DOS REPTILIANOS
Não adianta resistir! Nosso poder é maior!
Nem mentes e nem corações poderão deter nossa
fúria avassaladora.
Haveremos de derrotar as insignificantes criaturas
que resistem a nós. Quanto mais atiçam nosso desejo
de vencer, quanto mais resistem a nossa influência, mais
somos desafiados a influenciá-los.
Pensam que nos derrotaram? Porém, não fomos
derrotados! Apenas não nos encontrávamos organizados,
como deveríamos. Fomos, apenas, surpreendidos. Mas,
outra oportunidade haverá, na qual mostraremos de
quem é a “Força Maior”.
Se pensam que não nos oferecendo a “prenda
exigida”, ela permanecerá convosco, estão muito
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enganados! Agora, é questão de honra retirá-la do seu
Grupo, custe o que custar!
Nós a arrancaremos do antro e a traremos para nós.
Margarida – Quem é a pessoa, meu irmão?
Reptiliano – A irmã X que trabalha convosco.
M – E a outra pessoa?
R – Pensa que direi?
M – Interessante!... Vocês se julgam tão fortes e tem medo
de dizer o nome da pessoa?
R – E quem disse que é medo?
M – É medo sim! É covardia porque não quer que a pessoa
saiba.
R – Sigilo de guerra. Todos têm que ter estratégia. Pode
dar o nome que quiser! Nós sabemos muito bem o que
fazemos...
M – Tudo bem, meu irmão. Já deu seu recado. Fique
sabendo que nós, também, não temos medo, pois estamos
com a Força Maior que vem de Deus.
Não dizemos isso por presunção. Provamos, na prática
que, apesar dos nossos defeitos e imperfeições, na medida
do possível, o que podemos fazer, em benefício dos nossos
irmãos, nós faremos! Estamos trabalhando bastante nesse
sentido, pois chegamos à conclusão de que ajudando o
próximo seremos os mais beneficiados.
R – Não sobrará tijolo sobre tijolo e toda sorte de
violência física e psíquica usaremos para destruir este
Núcleo.
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M – Sabemos que todos nós vamos passar por
sofrimentos, pois eles fazem parte da queima do nosso
carma e da limpeza do nosso corpo astral ou perispírito.
Quanto à morte, não deve apavorar ninguém, pois todos
sabem que morrerão um dia.
R – Ainda haverão de nos implorar abrigo; ainda
haverão de nos implorar para trabalharem conosco. E,
nesta hora, riremos de sua teimosia!
M – Quanta presunção! Vocês não compreenderam
que estão perdendo terreno? Tudo que está acontecendo
no Planeta foi previsto, há milhares de anos. Impossível
termos uma Terra Renovada sem que antes ela passe por
uma limpeza geral, em todos os seus planos de vida física e
espiritual, visível e invisível. Está na época da separação do
“joio e do trigo”.
R – Terrenos vocês perdem, a cada dia, pois as criaturas
estão em nosso poder! Quantas mortes vocês foram
capazes de impedir? Quanto sangue vocês foram capazes
de reter nos corpos vivos?
M – As pessoas que estão morrendo, violentamente, não
é por acaso e nem por injustiça Divina. A semeadura é livre,
mas a colheita é obrigatória. Fizeram por onde merecer.
R – Mas, quem está no comando somos nós!
M – “De um mal, se tira um bem”, diz um ditado. Sem
querer, vocês estão trabalhando, arduamente, na “seleção
final”. Um dia, vocês é que vão pedir de joelhos, chorando
de remorso e sofrendo muito, para servirem nas Hostes do
Cristo. Tenho certeza que Ele, de braços abertos, irá recebêlos. Mas, esse dia vai demorar muito!...
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R – Esse dia jamais chegará, pois antes daremos cabo
de nossas vidas!
M – Isso não acontecerá, pois apesar da forma de réptil,
vocês são humanos e o espírito é imortal. Com esse gesto
insensato, irão atrasar, ainda mais, o retorno à forma
humana que tanto desejam. Serão exilados, mais uma vez!
Vocês irão para um planeta estéril.
R – E quem vai nos conduzir até lá?
M – Muitos de vocês já seguiram para o exílio, bem como
inúmeros asseclas da “Besta”, ou “Dragão”. Naves Prisões,
comandadas por nossos Irmãos Extraterrestres, Seres de
Alta Hierarquia Espiritual, os conduzirão.
R – Vamos retirá-la do Grupo! Arrancá-la à força e o
sentimento de culpa tocará, fazendo com que percebam
o erro (refere-se à irmã X).
M – Seja quem for, tem seu livre arbítrio. Sairá, se quiser.
Muitos já abandonaram a Casa, mas não ficamos com
sentimento de culpa. As pessoas têm o direito de fazer suas
escolhas.
R – Nós vamos dominá-la!
M – Problema é de vocês e dela! Já deu o seu recado
e já fez suas ameaças. Agora, vamos fazer uma prece,
suplicando às Forças do Bem por vocês.
R – Não quero prece!
Todos – Pai Nosso...
M – Que Deus o abençoe! Você também é filho de Deus e
essa prece ficará como um presente, num cantinho de sua
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bagagem espiritual, pois um dia você irá precisar dela.
Paz e Amor!
Em 02/02/2008

43. ESTAMOS TRABALHANDO
INCESSANTEMENTE NA LIMPEZA DO ASTRAL
Saudações amigas! Irmãs, a psicosfera terrestre
encontra-se densa e repleta de espíritos vulgares,
formas-pensamentos e outros seres, cuja única vibração
é de volúpia asquerosa.
As comunicações mediúnicas, nessas condições,
sofrem o risco de influências que distorcem seu sentido e,
consequentemente, o objetivo da revelação. Entretanto, a
urgência na transmissão dos conhecimentos determinou
que eles fossem revelados.
Estamos trabalhando, incessantemente, na limpeza do
astral, como sabeis. O último combate realizado abriu
portas de acesso a vários pontos estratégicos de quartéis
generais dos Reptilianos, de onde vimos resgatando
muitos seres. No campo em que se deu a luta, foi erguida
verdadeira torre de Luz, cuja força impulsiona nosso
trabalho.
Oferta bendita, de Amor do Cristo, que as Forças
do Bem não poderiam jamais menosprezar. Portanto,
reunimos todos os esforços para realizar as investidas,
aproveitando o efeito surpresa e a fragilidade do inimigo.
Os canais receberam um filtro para atravessarem esse
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período ilesos e em plena atividade de alerta ao assédio
negativo.
Os últimos quinze dias da dieta foram de intensas
lutas e vivereis, agora, um período de descanso e
restabelecimento das forças.
Que a paz do Mestre nos envolva!
Fraternalmente,
João Batista
Em 02/02/2008

44. DEVERÃO SER HUMILDES ONDE
FORAM DOMINADORES
Vi seres humanos, desprezados pelos cientistas
Reptilianos, serem levados a um lugar muito feio. Eram
grutas, onde eles se arrastavam como lesmas e alguns, com
olhos arregalados, aglomeravam-se num canto. A maioria
estava com os órgãos internos aparecendo e outros,
faltando membros.
Depois, apareciam homens altos que pegavam alguns
dos descartados e os colocavam em uma maca. Mexiam
nos corpos para entender que tipo de experiência havia
sido feita com eles.
Após, captei a mensagem abaixo:
Pequeninos do Pai! Tais criaturas buscaram inúmeros
prazeres e sucessos na vida material e agora enfrentam
dores e torturas.
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Terão de implorar a Misericórdia de Deus e trabalhar
incessantemente pela recuperação dos seus corpos,
quebrados, deformados pelo orgulho e vaidade.
Hoje, se arrastam como tristes sombras de si mesmos.
Outros, encontram-se assustados nos cantos escuros,
despontando sentimentos de vergonha e remorso pelo
que fizeram; terão muito que lutar e abdicar das antigas
mordomias.
Deverão ser humildes, onde foram donos absolutos.
É o recomeço de uma longa jornada na “eternidade da
vida”, para recuperar o início da dignidade espiritual.
Que não desistam no caminho e aproveitem mais uma
oportunidade oferecida, por Misericórdia Divina.
A Paz de Deus, a todos.
Tarcílio, Instrutor do GESJ
Em 28/03/2008

45. OS PACTOS SINISTROS
Fui levada a um casarão colonial, no plano astral. Lá,
haviam pessoas encarnadas e desencarnadas, de vários
lugares da Terra. As desencarnadas vestiam roupas de
várias épocas. Naquele lugar, acontecia uma festa, onde
diversos pactos eram selados.
Percebi que uma senhora, muito bem vestida, ainda
encarnada e desdobrada no sono, aproximava-se de um
homem, já desencarnado, que trajava roupas típicas da
região oeste, dos E.U.A. Ela lhe diz que quer fechar um
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“trabalho” com ele. Então, ele pergunta qual é a encomenda.
Ela, por sua vez, mostra a foto de uma moça e diz pretender
a morte da mesma. Ele faz o pacto e diz para que ela não se
preocupe. Os dois se afastam sem se olharem.
Nesse casarão, no plano astral, são combinadas várias
atividades malignas: traições, vícios, suicídios, perseguições,
abortos, corrupções e heranças.
Quando acordadas, algumas pessoas não se lembram
dos pactos feitos no astral, mas, todos serão cobrados, ao
seu tempo.
Pessoas que ali comparecem com seus pedidos, são
monitoradas, durante as 24h e se não cumprirem sua parte,
estabelecida no pacto, serão perseguidas e pagarão a dívida
contraída com a própria vida. Uma vez desencarnado,
passará a ser escravo do seu credor.
Em seguida, recebi a seguinte comunicação:
Há pessoas que frequentam esses “ambientes”, no
astral e são, no seu dia-a-dia, “pessoas de bem”, acima de
qualquer julgamento. Não é a classe social que leva-as
para tais confrarias, clubes e associações; é a natureza
dos seus pensamentos mais íntimos que move-as para
buscarem os seus iguais e firmarem acordos.
Algumas, buscam comparsas do passado que
continuam nos mesmos desejos de vingança dos seus
desafetos; outros, buscam aqueles que, mediante
qualquer promessa, fazem serviços escusos.
E assim, o círculo está formado e somente o despertar
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de um deles quebrará a ciranda de sofrimento do
conjunto.
Não buscam, no Pai, nos bons ensinamentos e na
reflexão dos seus atos, as causas das suas dores. Então, a
“hora do basta” os pegará de surpresa; e quando daremse conta do ocorrido, esbravejarão contra Deus, que
todas as oportunidades lhes ofereceu para se redimirem.
A nós, compete fazer o que for determinado. A eles,
buscarem a renovação, em mais uma reencarnação de
encontros e aprendizados.
Paz de Deus, a todos.
Tarcílio, Instrutor do GESJ
Em 29/03/2008

46. A LUZ NÃO DEIXA DE FAZER A SUA PARTE
Os núcleos de corrupção na Terra, tais como os de
aborto, drogas, prostituição, bem como seus líderes,
estão conectados às “Cidades Abismais”, de onde
recebem fluidos. A cada ação de seus comandados na
Terra, os trevosos alimentam projetos com esses fluidos
mentais.
Tubos pretos estão conectados às mentes dos líderes
trevosos e deles ligados aos peões encarnados. São
homens, mulheres e crianças. Todos que, ao dormir, seus
corpos são levados a esses chefes, do astral inferior e lá,
recebem ordens para arregimentar mais adeptos para
suas causas.
Formam verdadeiros “exércitos robôs”. Bairros, favelas,
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condomínios de luxo, entre outros. Não há local onde
eles não possuam uma célula para a sua organização.
Os Trabalhadores da Luz não deixam de trazer, para
sua guarda, os que estão na dúvida. Mas, a maioria,
com medo de perder o domínio, não aceita ajuda.
Que o Pai tenha misericórdia deles.
Tarcílio, Instrutor do GESJ
Vi favelas, casas de abortos, casas de prostituição e casas
luxuosas. Os líderes, desses locais, possuem suas cabeças
conectadas em tubos muito finos e pretos que, por sua
vez, estão conectados às cidades do Abismo. Os fluidos
deletérios alimentam tais regiões abismais e os líderes
trevosos reúnem homens, mulheres e crianças que, como
robôs, também alimentam esses locais.
Eis, abaixo, algumas palavras dos líderes trevosos:
O trabalho da coleta de fluidos deve começar pelas
crianças, que os possuem muito fortes e abundantes.
Para isso, devemos fazer um trabalho com as mães, para
facilitar o acesso a essas crianças que estão prontas.
As mães devem levá-las para os locais, onde estão
nossos comandados, na superfície e, aos poucos,
introduzi-las nos trabalhos das nossas “redes”.
Momentos após, captei as seguintes palavras de Tarcílio,
um Instrutor do GESJ:
Irmãos, aqui vemos como essas crianças, através dos
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seus pais, ligados com as “Organizações Criminosas”, são
levadas para iniciarem suas vidas no tráfico, nos crimes
e crueldades. São transformados em verdadeiras “feras
mirins”.
Suas mentes infantis vão, aos poucos, sendo moldadas
para servirem às Trevas. Encontram-se lá, porque são
também espíritos altamente comprometidos com as Leis
Universais.
Essas últimas encarnações seria, para elas, a última
chance, a derradeira oportunidade de drenarem todo
o mal, nelas contido. Mas, infelizmente, vemos saírem
mais comprometidas do que quando iniciaram esta vida
presente.
Que essas mentes fracas, em um momento de lucidez,
chamem pelo Pai Maior; é o desejo de todos nós.
Tarcílio, Instrutor do GESJ
Em 12/04/2008

47. PALAVRAS DE UM LÍDER TREVOSO
Vi um prédio alto, preto e nele entraram sete homens.
Todos altos, com uma roupa semelhante a um hábito de
monge, com capuz. Andavam em fila, com as mãos para
trás e de cabeça baixa. Entraram em silêncio e o primeiro foi
para uma mesa e os outros, sentaram-se em frente.
O líder falava que eles seriam mandados, cada um, para
um Continente e lá começariam a fazer redes de ligação
para aumentar as “ações das Sombras”, nos países onde
eles já possuíam sedes com equipes. Começarão a infiltrar102

se nos países e cidades onde o domínio das Trevas ainda
não é total.
Eis as palavras que captei, do Líder Trevoso:
As autoridades estão colaborando, mas há núcleos
de resistência em alguns lugares e teremos que minar a
força desses líderes. Lançaremos propostas irrecusáveis,
infiltraremos pessoas que lhes oferecerão o que
procuram. Derrubaremos e traremos para nós os mais
fracos e os mais influenciáveis e, a partir deles, teremos
como chegar às “cabeças das lideranças”.
Não se deixem perturbar pelos “Trabalhadores do
Cordeiro” e desmintam sempre qualquer informação,
passada por seus seguidores.
O tempo, para nós, se aperta e nesse momento não
podemos perder mais nenhum “Núcleo de Apoio”. Vocês
já sabem o que lhes aguarda, se falharem nesta missão.
Façam o que tiver que fazer para alcançar o objetivo, não
poupando vidas, nem recursos.
Ele, o “Chefe Supremo”, conta conosco para avançar
mais um pouco, nesse Orbe que já é nosso.
Confiamos na vitória e essa batalha já está ganha! Vão e
assumam seus postos. Quero um relatório de suas ações.
Depois que todos saíram, o líder ligou um telão e passou a
observar os “Núcleos de Luz” que ele chamava de resistência
e os nomes e atividades de cada líder do Núcleo.
Nos “Pontos de Luz” mais vulneráveis, nas pessoas mais
frágeis espiritualmente e focando aquelas que possuíam
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fraquezas em suas defesas, havia um X vermelho, marcando
os lugares e as pessoas.
Esse líder trevoso deu ordens para que fossem trazidos,
das Cidades Abismais, espíritos oportunistas e os enviaram
para lugares na superfície, onde eram de grande interesse
para ele.
Em seguida, recebi a seguinte comunicação:
O Mundo das Trevas sente suas baixas, ao ser atingido
nos seus recrutas mais novos, que aderiram há pouco
tempo aos seus exércitos.
O item das irradiações, de suas preces aos inimigos da
Luz, nos trabalhos mediúnicos do GESJ para a limpeza
do astral, vem minando os seus exércitos porque os
soldados que foram mais recentemente recrutados e os
antigos, que não aguentam mais tanta humilhação, ao
receberem uma oportunidade de sair das Trevas, deixam
seus postos. Portanto, eles começam a se mobilizar para
recuperar essas perdas e, a cada momento, realizam mais
ataques.
Confiança e fé no trabalho são os atributos que os
Trabalhadores da Luz precisam para seguir a caminhada
até o fim.
Paz e Luz a todos!
Irmão José
Em 25/04/2008
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48. LIGAÇÕES SECRETAS ENTRE
PLANO FÍSICO E PLANO ASTRAL
Existem casas, no plano físico, que estão ligadas,
como se fossem por um fio, a casas em zonas abismais
que servem de base para planos tenebrosos na Terra.
Verdadeiras falanges de criaturas perversas precisam
de um ponto de apoio, no físico, para desenvolverem
suas experiências perversas e colocá-las em prática,
pois muitas energias são gastas, durante as experiências
feitas, no astral.
Os donos dessas casas, algumas situadas nas periferias
de bairros pobres, onde uma atividade ilegal não
levantaria suspeita, permitem que sejam realizadas
diversas experiências macabras.
Os trabalhadores, encarnados, são verdadeiros robôs
humanos. Não são pessoas de mentes privilegiadas, mas,
submissas aos planos de pessoas inteligentes como os
Magos Negros e os Feiticeiros, que manipulam as mentes
dos seus “escravos encarnados”, pois não há dúvida de
que foram encontrados pelos seus senhores, do astral
inferior.
Nas “Cidades Abismais” inicia-se um estudo, para
criação de novas drogas, como seja, aumentar a
qualidade de uma bebida narcotizante e cigarros mais
potentes. No astral, eles desenvolvem a parte referente
à criatividade da experiência, da nova droga; no físico, é
feito a parte mecânica. Assim, em sintonia, os dois planos
vão aumentando seus campos de atuação e buscando
mais adeptos e usuários dos seus produtos.
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Formulam novos tipos de festas, propagandas atraentes
e outros eventos para aumentar o consumo. Drogas mais
potentes para atrair os velhos e angariar novos usuários.
Assim caminham, crendo que conseguem sucesso,
porque Deus não tem força para impedir suas ações.
Pobres coitados! Tão inteligentes, mas tão ignorantes
dos poderes do Pai. Ele tudo vê, porém o livre-arbítrio é
respeitado.
Virá o dia do “basta” e, na limpeza, os rebeldes serão
encaminhados para outros Orbes, a fim de drenar o ódio,
o orgulho e a vaidade.
Para tudo há um basta e assim será, até que o Alto
permita.
Salve a Força da Luz!
Tarcílio, Instrutor do GESJ
Em 09/05/2008
Vi casas, nas cidades do astral inferior e nelas, experiências
eram feitas por pessoas que pareciam químicos, pois
misturavam substâncias em vidros, comumente usados nos
laboratórios. Naquelas casas, havia uma placa, indicando o
tipo de experiência que ali se realizava, seja com drogas e/
ou entorpecentes. No plano físico, a mesma coisa; contudo,
sem as placas.
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49. OS LEMURIANOS JUNTAM-SE A NÓS
PARA AS LUTAS CONTRA OS REPTILIANOS
Nós vos saudamos, em nome da Luz!
Eu sou Lemuriem, da cidade intraterrena de Lemur
e, após autorização Superior, apresentamo-nos para
reunirmo-nos ao Grupo de Trabalho do Exército de Jesus,
Governador do Planeta, a quem reverenciamos para
o trabalho de limpeza e saneamento dos submundos
astrais.
Depois de profundos estudos, compreendemos a
existência de tais zonas inferiores e lutaremos contra
os seres Reptilianos para retirá-los, em definitivo, da
convivência com os terráqueos.
Suas torpes artimanhas e armadilhas atraíram-nos
para atacar-vos. Contudo, apesar da maldade, eles nos
fizeram um grande benefício[10]. Esses seres são criaturas
desprovidas de amor e de qualquer sentimento de
humanidade. Por isso, solicitamos aos Superiores das
Forças do Bem para lutarmos, igualmente, na defesa do
Planeta que também é nosso.
Portanto, já estamos compondo o contingente de
Guerreiros do Exército da Luz. Convosco estaremos mais
vezes em trabalho e estudo, pois lutaremos na destruição
dos “laboratórios infernais”.
[10] Nota: Os Reptilianos atraíram os Lemurianos, através de ciladas
contra nós e sem querer, fizeram a aproximação desses Irmãos conosco. “Foram buscar lã e saíram tosquiados”! Para conhecer esta história,
leiam nossas Divulgações nº 47, 49 e 50.
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Oferecemos aos Seres Superiores da Luz todo o nosso
contingente de defesa para auxiliar na prisão de tais
seres e, também, todo o nosso conhecimento para o
socorro das almas escravizadas.
Assim, alguns de nós, com o treinamento de Guerreiros,
que já usamos para a defesa dos limites de nossa Cidade,
seguiremos atuando dentro de nossas limitações com o
poderoso Exército do Cristo.
Foi-nos oferecido em vossa Casa e aceitamos, alegres,
um “treinamento especial” de defesa, ataque e primeiros
socorros aos infelizes, ministrado pela Equipe Médica
do GESJ e de Guerreiros Extraterrestres, antes de
compormos, em definitivo, as fileiras dos pelotões de
Guerreiros do Exército do Cristo.
A Paz vos deixamos!
Lemuriem
Em 10/05/2008
Médium – Enquanto o Irmão falava, vi-nos lutando,
invadindo um prédio que era um laboratório dos cientistas
Reptilianos. Usávamos macacões prateados, aderidos ao
corpo e que, de alguma forma, nos protegia da intensa
energia negativa do ambiente. Cobria, também, a cabeça,
ficando somente o rosto livre. Subíamos pelas paredes
laterais e entrávamos pelas janelas e teto do prédio.
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50. ALGUÉM QUE A TODO CUSTO
QUERIA INTROMETER-SE EM NOSSAS
ATIVIDADES ESPIRITUAIS
Margarida – Gostaria de saber algo, sobre esse moço
que surgiu na internet, pois nada entendemos de suas
pretensões.
Dr. Cruz – O irmão é a isca enviada pelos Reptilianos
para atrair a atenção e desestabilizar o equilíbrio do
conjunto. Atuado por Forças Negativas, sua presença
intenta destilar o veneno traiçoeiro, levando ao
descrédito o trabalho realizado.
M – Isso me fez lembrar aquela mulher que esteve aqui
há tempos atrás, recomendada por pessoas amigas do Rio
de Janeiro.
Dr. C. – Aquela mulher também estava atuada pelos
Reptilianos, como esse irmão que entrou em contato
convosco. Ele intenta não apenas penetrar com seu
pensamento, mas também fisicamente nesta Casa
para desestabilizá-la. A partir de sua presença, levar o
descrédito, achincalhando o nome dos trabalhadores
do GESJ e do Mestre Ramatis lá fora, aos outros Grupos
e pessoas[11].
A este que vem com más intenções, submetido
à vontade de Forças Negativas, não deve ser dado
[11] Nota: Os Reptilianos têm usado de muitas artimanhas e mentiras
para destruir nosso Grupo. Mas, não temos medo, pois: “Quem quer o
que Deus não quer, há de ser o que Deus quiser”.
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espaço para manifestar-se na Casa de Ramatis,
nem tão pouco, os Trabalhadores comandados pelo
Mestre Ramatis devem ser designados para atuarem
ou manifestarem-se com seus princípios e idéias a
convite deste irmão.
Não acreditamos que seja
proveitoso do ponto de vista espiritual estabelecer
vínculos com esta criatura; a não ser, que em algum
momento, ele adentre esta Casa, suplicando por
auxílio; todavia, não receberá de nós uma só gota de
energia, pois certamente, ela não será bem utilizada
no momento.
Se não há outras questões, despeço-me agradecido
pela oportunidade de conversa e trabalho.
M – Como está o Dr. Lucas?
Dr. C. – Ao vosso lado, sorrindo, alegre e satisfeito pela
Casa bendita que a muitos favorece, como ambiente de
trabalho elevado e regenerador.
M – No plano físico, era uma boa pessoa e excelente
profissional. É uma honra muito grande, uma Dádiva
Divina, tê-lo conosco.
Dr. C. – Irmã Margarida, a honra é nossa, em poder
contar com espírito valoroso que nos abre as portas, no
plano físico, para o intercâmbio e o trabalho.
Que Jesus nos abençoe, dando-nos forças para
seguirmos, de braços dados na Seara do Cristo!
M – Obrigada, meu Irmão. Que Deus os abençoe, hoje e
sempre!
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Dr. C. – Salve a Luz! Salve o Mestre Adorado que nos
conduz!
Dr. Cruz[12]
Em 11/07/2008
51. MAIS UMA VEZ, OS REPTILIANOS ENCAMINHAM
ANTIGOS INIMIGOS CONTRA O GESJ
Vidência 1: No início da concentração, sinto intensa
energia negativa que me oprime a cabeça e a respiração.
Vejo uma cobra gigantesca adentrando o GESJ. Ela entra
pelo corredor, percorre a Sala de Trabalho Mediúnico e
circula por entre as cadeiras debaixo e por cima da mesa.
Ela sai dali e entra no salão, vindo em nossa direção.
É tão grande que seu corpo está no salão e sua cauda
no corredor. Sinto-a quando passa por minhas pernas.
No entanto, ela não nos percebe. Continua sua excursão,
indo para o andar superior, de onde as Forças do Bem a
arremessam para rua, num redemoinho de Luz.
Vidência 2: Vejo os nossos inimigos, com os quais iremos
lutar no dia 15 de setembro, Lua Cheia, numa espécie de
câmara, onde são submetidos à estranha e forte onda
psíquica que desperta as lembranças sobre nosso passado
– quando estivemos juntos na mesma encarnação e onde
ocasionou nossa separação vibratória, tornando-os nossos
[12] Nota: Dr. Cruz é o pseudônimo de um médico que dirige a Equipe
Médica do GESJ, desde sua fundação. Dr. Lucas também é o pseudônimo de um médico amigo, contemporâneo nosso. Ambos, profissionais
e amigos, dignos de nosso amor, respeito e gratidão.
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inimigos. O ódio reacende com violência em seus corações
inflamados pelo desejo de vingança.
Eles exigem um confronto. Julgam que ainda somos
indecisas “neófitas”, sem experiência, e que seremos
abatidas facilmente.
Os seres Reptilianos que os induziram às lembranças
e os encaminharam em nossa direção, conhecem nossa
força de trabalho, mas não os avisaram quanto a nossa
mudança vibratória.
São Magos Negros e Feiticeiros que vêm ao nosso
encontro, cheios de ódio e inveja, despeito e vingança.
Foram nossos amigos ou inimigos; parceiros ou adversários,
na triste e maléfica profissão: a Magia Negra.
Desconhecem nosso atual estado de despertamento
espiritual.
Em 12/09/2008
52. OS REPTILIANOS E SEU REPRESENTANTE
NO BRASIL ATACANDO O GESJ
Vejo, na frente do GESJ, o Representante encarnado
dos Reptilianos no Brasil, acompanhado por dezenas de
Reptilianos. Eles tentam invadir o prédio, mas a intensa
força da barreira protetora, que existe em volta do prédio,
impede a invasão. No mesmo instante, surgem Guerreiros
de Órion e formam uma verdadeira parede entre os
Reptilianos e o GESJ.
Há uma projeção de um Ser Superior. Não o vi de frente.
Ele falou com os invasores. O Representante encarnado
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dos Reptilianos, que até aquele momento encontravase montado no dorso de um Reptiliano, desceu, pois fora
convidado a entrar na Casa[13]. Abre-se um caminho por
entre os Seres de Órion. Um portão se abre e ele entra.
Adiante, surge uma porta que se abre e um extenso e
iluminado corredor surge a sua frente.
Ele começa a caminhar no corredor iluminado. Seu corpo
astral já apresenta deformidades que lembram um réptil.
Sobe pelo corredor, anda devagar, desconfiado, olhando de
um lado para outro.
Nas laterais do corredor não há paredes comuns, como
conhecemos, mas “janelas” que mostram algumas das
atividades da Colônia Servos de Jesus, em seu interior. Ele vê
espíritos sendo atendidos pela Equipe Médica no hospital
e Seres Extras e Intraterrenos participando de todas as
atividades mostradas.
Numa das “janelas”, ele nos avista concentradas e nos
ataca, julgando que penetrara no recinto. Bate, literalmente,
com a cara numa espécie de vidro, pois as “janelas” são
telas gigantes, projeções das atividades que são realizadas
no GESJ e na Colônia.
Ouvi, então, uma voz que lhe disse: “Não o trouxemos
até aqui para sofrermos nenhum tipo de violência”!
Continua andando, mas, depois de alguns passos, surge
outra tela e ele novamente ataca, onde aparece uma
gigantesca “bola de luz”, parecida com uma espécie de
[13] Nota: Que os leitores não estranhem este episódio, visto que tudo
isso aconteceu no plano astral.
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gerador que capta Energia do Alto e a distribui para o GESJ.
A “bola” parece uma “usina de força”. Ao final da rampa, ele
é conduzido a uma pequena nave. Entra, senta e acomodase. A nave parte vertiginosamente e penetra terra adentro.
Ele é levado a um laboratório Reptiliano, onde estão
fazendo atrozes experiências com seres humanos: homens,
mulheres, dentre elas, mulheres grávidas, crianças e velhos.
Ao ver tais experiências, seus cabelos eriçam, fica mudo de
pavor.
No fim da excursão, a nave o deixa no mesmo lugar. Ele
desce pela mesma rampa por onde entrou. As telas estão
apagadas, mas o corredor aceso. Anda cabisbaixo e seus
cabelos estão totalmente brancos. As portas se abrem e ele
sai. Aproxima-se dos comparsas e desmaia.
O Comandante Setum Shenar é o Ser Superior que o
convidou a entrar e somente agora o vejo. Seu olhar é de
piedade para todos os “irmãos das Trevas”, inclusive do seu
Representante.
Em 26/09/2008
53. OS REPTILIANOS E SEUS DISFARCES
No início dos trabalhos mediúnicos, vi um urso de cor
escura, mergulhando e nadando, até chegar a uma caverna
submersa. Quando ele adentrou a caverna, saindo da água,
retirou a roupa de urso, pois era um Reptiliano disfarçado.
Atravessou a caverna, até chegar a uma espécie de cidade,
que era revestida de um material azul-escuro.
A cidade era alimentada pelas emanações negativas,
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oriundas da superfície que, ao mesmo tempo, para manterse, estimulava mais degradação moral dos seres humanos.
Vi cenas horríveis de Magia Negra com derramamento de
sangue humano, orgias, assassinatos e brigas.
Na última concentração, vi um Reptiliano conversando
com um sacerdote graduado da Igreja Católica. O Reptiliano
colocou-se atrás de uma estátua de “anjo” e aquela luz azulescuro, que eu vira anteriormente no interior da caverna,
envolvia o “anjo”. O sacerdote julgou que o “anjo” descera
dos céus para lhe falar.
O Reptiliano dizia o seguinte, entre outras coisas que não
percebi:
Sejas tolerante e indulgente com as mazelas e pecados
dos teus fiéis. Tu, mesmo, não sejas tão severo com teus
desejos.
Não são todos Filhos de Deus? Então, deve haver um
cantinho para ti, na periferia do Céu.
Os defeitos são humanos e Deus saberá perdoar.
O sacerdote ouvia tudo, extasiado!...
Eu não vi mais nada, pois voltei à realidade.
Em 05/12/2008
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54. REPTILIANOS REVOLTADOS
Vejo uma mesa de reunião e seres Reptilianos revoltados
com o novo governo que se inicia nos E.U.A. Falam que
esta guerra (IsraelxPalestina) é deles e que não permitirão
a interferência da Luz nos seus planos; que já bastava de
ofensiva.
Ainda falavam que a guerra deve durar mais tempo, pois
ela é necessária para os seus propósitos e que o acordo, feito
com os governantes desses países, não poderia ser desfeito,
sob pena de retirarem o que estes mais querem: o poder e a
decisão de vida e morte dos seus habitantes.
Ficou combinado que iriam infiltrar espiões na “Casa
Branca” para minar o objetivo da Luz e cortar o seu poderio.
Em 16/01/2009

55. PREFEREM A DERROTA À CONVERSÃO
Comandante Reptiliano – Então, vocês se julgam
superiores? Possuem forças extraordinárias?
Margarida – Antes de mais nada, seja bem vindo, em
nome de Deus!
C. R. – O que fizeram comigo, para que minhas forças
se mantenham anestesiadas?
M – Para o irmão compreender a existência de uma Força
Maior, diante da qual a menor cessa. A Força Maior vem de
Deus, o Criador de todos nós.
C. R. – Eu as conheço, todas vocês, pois vimos
perseguindo cada uma.
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M – Não é novidade para nós esta declaração. A
perseguição vem de longe, mas nós perdoamos, porque
também já erramos muito.
C. R. – Não quero seu perdão.
M – Mesmo assim, nós o perdoamos por tudo que
nos tem feito, pois nós também já fizemos igual, ou pior,
em vidas passadas. O irmão tem feito de tudo para nos
aborrecer, impedir nossa concentração. Mas a Força Maior
é a de Deus.
C. R. – Vocês são insignificantes. Mas, nos últimos
tempos, chamaram nossa atenção, pois mesmo não
tendo importância, estão interferindo, perigosamente,
em nossos objetivos.
M – Daí, o irmão percebe que nós não somos tão
insignificantes assim. Não por nós, mas, porque uma Força
Maior nos envolve. E essa Força está agindo, no sentido de
que aqueles que não quiserem seguir o caminho do Bem,
passando para a direita do Cristo Jesus, que é o Governador
Espiritual desse planeta, desde a sua formação, sejam
combatidos, vencidos e exilados. Queiram ou não, seguirão
para Mundos Inferiores, compatíveis com a vibração de
cada um.
C. R. – Outros vieram, como vocês, imiscuindo-se
em nossos negócios, derrubando nossas fronteiras,
saneando nossas cidades[14]. No entanto, não tiveram
a Força, no momento em que foram rechaçados por
nossos exércitos e tombaram. Muitos deles aderiram aos
[14] Nota: Leiam nosso livro: “Das Trevas para a Luz – Cidades Infernais”.
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nossos campos de luta, aos nossos trabalhos.
M – Quem sabe, não tinham uma segunda intenção?
Por isso, eles tombaram e muitos aderiram. Mas,
conosco isso não vai acontecer! Somos cientes de nossa
responsabilidade, do nosso trabalho, do que é certo e do
que é errado. E não vamos mais cair nessas armadilhas,
meu irmão. Já sofremos muito ao longo dos milênios findos.
C. R. – As sombras habitam o coração dos seres
humanos e é neste ponto que buscamos ancorar nossa
força e nosso domínio.
M – Não mais de todos os seres humanos! Tanto que o
irmão está encontrando dificuldades. Não falo somente do
nosso Grupo. Existem outros pequenos Grupos, espalhados
pelo Mundo que também estão opondo barreiras às Forças
Involutivas.
C. R. – Estou com dificuldades de raciocínio...
M – É a Força Superior do ambiente que lhe domina!
Escute: já praticamos o mal. Fomos amigos da Besta.
Porém, mudamos, quando vimos que estávamos no
caminho errado.
C. R. – Estamos enraizados no Planeta.
M – Mas, vão sair! A raiz pode ser arrancada,
tranquilamente. Nós molhamos bastante a terra e, depois,
puxamos a planta, com cautela. Assim, a raiz sai inteirinha.
C. R. – Ocorre que esta humanidade encontra-se,
também, nos pequenos caules que singram toda a terra.
E se nos arrancarem, levarão, também, boa parte dos
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humanos.
M – Vão mesmo! Aliás, já estão indo! Todos que estão
seguindo as suas idéias, achando que vocês são bonzinhos
e bem intencionados, seguirão para o exílio.
C. R. – O Cordeiro não é forte! Não possui tanta força!
Por quê Ele não salva os seus seguidores?
M – Eles estão saindo daqui, não por castigo Divino. Serão
exilados, de acordo com suas vibrações, com suas escolhas.
Estão sendo encaminhados para um Orbe primitivo, de
acordo com suas inclinações e tendências. O Mestre Jesus
deixou-nos os Seus “ensinamentos-chaves”, que nos abrem
as portas para os Mundos Superiores. Só não aceitam os
rebeldes e orgulhosos, como você!
A Terra não vai perder nada; ao contrário, vai ganhar paz
e harmonia! Passará para uma dimensão mais elevada e os
poucos humanos que ficarem permanecerão por amor a
Deus, a Jesus, à natureza e ao próximo.
C. R. – O que fizeram comigo? (nesse momento, ele se
sente sem forças e cansado)
M – O irmão está praticamente aprisionado. Mas,
segundo nos informaram, vai ficar assim alguns dias e
depois será solto.
C. R. – Querem me humilhar, é isso?
M – Não. Claro que não, meu irmão! Vocês não querem
luta? Então, vai haver batalha! Se o indivíduo não quer
aceitar o Amor de Deus, não quer se sentir como Filho de
Deus e, consequentemente, seguir as Suas Leis, então, ele
tem que ser afastado daquele ambiente. Os Guerreiros da
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Luz não tem medo de enfrentá-los, pois se tombarmos no
campo de luta, nasceremos com mais força e coragem no
plano espiritual.
Meu irmão, pense um pouco. Vocês têm mente fortíssima,
mas toda voltada para o mal. Contudo, já houve Reptiliano
que conversou conosco e mudou de vida. Como o Mestre
Ramatis nos informou que você não vai mudar somente
com este diálogo, mas que passássemos para você estas
informações, envolvidas com muito amor. Pense bem! A
Força de Deus é maior!... O Planeta Terra não é “terra de
ninguém”.
C. R. – Eu me retiro, pois não tenho mais forças para
prosseguir (ele já se encontra envolvido pela intensa
Energia do Mestre Jesus).
M – Para você e seus companheiros, vamos fazer uma
prece, pedindo a Jesus por todos. Sabemos que você
provavelmente será exilado para um mundo estéril. Mas um
dia, quem sabe, daqui a milênios, você vai se recordar deste
nosso diálogo e mentalmente suplicar ajuda? E nesta hora,
estaremos prontos para ajudá-lo! Seja em que situação for,
desde que sua mente esteja voltada para o amor, a prática
da caridade e a proteção das Forças da Natureza, pois
vocês maltrataram muito os animais nas suas experiências
loucas. E eles são nossos irmãos inferiores.
Não estamos lhe humilhando. Queremos que você volte
para o Caminho da Luz que é o caminho de todos nós.
Todos – Pai nosso...
Em 28/02/2009
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56. SOBRE A MANIFESTAÇÃO DO
COMANDANTE REPTILIANO
Durante a manifestação do Reptiliano, vi que um grupo
deles cercava o Abrigo. Eles tentavam criar um “anel negro”
ao redor do ASJ. De um lado, cavaram uma vala, onde
depositavam corpos astrais de pessoas desencarnadas
e, do outro lado, entulharam lixo astral de toda espécie,
formando monturos malcheirosos e de aspecto horroroso.
Emanações deletérias subiam desses depósitos de gente e
lixo astralinos, onde formavam pontos negros no ar.
Em seguida, vi o Comandante Reptiliano, incorporado
numa companheira presente. Possuía a aura muito
agressiva, com vários tentáculos projetados.
Os Trabalhadores do Cristo criaram um “anel de Luz”,
envolvendo a sua aura. Esse anel fazia, durante todo o
tempo, movimentos de subir e descer, homogeneizando o
campo áurico, contendo os tentáculos. Imediatamente, em
consequência desse tratamento, os tentáculos venenosos
voltaram-se para ele, o Comandante Reptiliano, no qual
passou a sentir a corrosão do próprio ódio, diminuindo
a sua força. Daí, ter modificado sua maneira agressiva,
enquanto dialogava.
Em 28/02/2009
57. REPTILIANOS PRESOS E EXILADOS
Vi dois Reptilianos, de estatura mediana, no salão do
Abrigo Servos de Jesus (ASJ). Eles não percebiam, mas
estavam envoltos numa “bolha de Luz” que continha suas
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emanações negativas. Mesmo assim, houve uma agitação
no plano físico, entre as crianças.
Em determinado momento, os Reptilianos viraram-se
para olhar o outro lado, em direção à porta que dá acesso
ao refeitório e depararam-se com Hercílio Maes, Dirigente
do Abrigo. Eis as Suas palavras:
Sois Filhos de Deus, nosso Pai, Criador Incriado, Senhor
de todos os Mundos e de toda Criação. Quis, Sua Vontade
Soberana, que aqui estivésseis e adentrásseis para que
sejam cerceadas vossas ações nefastas.
Não mais podereis agir de conformidade com o mal.
Sereis enviados ao exílio!
Os Reptilianos, estupefatos, confusos e enraivecidos não
conseguiram articular nenhuma palavra e desapareceram,
junto com Hercílio. O ambiente, no plano físico, acalmou-se.
Em 11/04/2009
58. O CRUCIFICADO
Vi o espírito de um homem ser aprisionado por espíritos
trevosos e Reptilianos. Este homem foi castigado e
crucificado, debaixo de muito deboche e escárnio.
Eles queriam crucificar uma pessoa encarnada, mas não
conseguiram. Então, buscaram, no cemitério, um espírito
ainda preso aos despojos carnais, ou seja, “àquilo” que fora
seu corpo físico, porém, já em estado de decomposição.
Seu sofrimento era enorme e, logo após, foi “crucificado”,
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bem na frente do Abrigo Servos de Jesus (ASJ). Estes
trevosos e Reptilianos afrontavam o Abrigo e a todos
nós, trabalhadores da Casa no plano físico, bem como ao
Mentor do nosso Grupo, João Batista, ao Dirigente do ASJ,
Hercílio Maes e aos trabalhadores do plano espiritual.
Foi horrível e muito triste o que vi.
Em 11/04/2009
59. DIÁLOGO COM UM ESPÍRITO, RECÉMDESENCARNADO, CRUCIFICADO
PELOS REPTILIANOS
Vítima – O que eles querem comigo? Me solta!... O que
eles querem comigo?
Doutrinadora – Calma, meu irmão! Se você chegou até
aqui, é porque já foi socorrido.
V - O que fizeram comigo? Foram eles! Foram eles!... A
cruz! A cruz!... Me solta! Me solta!... Eu quero ir! Eu quero
ir!... Não me crucifiquem[15]!
D – Foram os Mensageiros da Luz que o trouxeram
para conversar conosco e aproveitar esta oportunidade,
abandonando o caminho que vem percorrendo; mudar o
rumo da sua vida. Deus nos deu a vida para progredirmos,
melhorarmos espiritualmente a cada dia. Mas, para isso,
[15] Nota de Margarida: Este triste episódio ocorreu, justamente, na
Sexta-Feira Santa, em 10/04/2009. Porém, o GESH reuniu-se no dia seguinte, Sábado de Aleluia. Idéia simplesmente diabólica, emitida por
mentes perversas e cruéis, há muito afastadas do Caminho, da Verdade
e da Vida. Salve Jesus, Luz e Força que nos conduz!
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temos que nos livrar dos apegos, seguir o caminho do Bem,
amando ao próximo e praticando a caridade.
V – E agora? O que será de mim?...
D – Você vai ter alguém para lhe orientar e encaminhálo a um local adequado para sua situação. Nós estamos
passando por uma fase de “Transição Planetária” e essa
fase consiste na separação “do joio e do trigo”. Você já deve
ter ouvido falar nesse assunto...
Obs.: Neste momento, o irmão, que estava muito
machucado e sofrendo bastante, foi desligado da médium.
Em 11/04/2009
60. MANIFESTAÇÃO DO REPTILIANO
QUE COMANDOU A CRUCIFICAÇÃO
Reptiliano – Vocês não têm um “Salvador”? Pois nós,
também, podemos escolher o nosso! Olha aí, o Salvador
que escolhemos!
Doutrinadora – Meu irmão, você sabe muito bem que
o Mestre Jesus veio num significado muito maior do que
a crucificação d’Ele. Não foi um mero sofrimento. Foi para
demonstrar que, todos os sofrimentos pelos quais passamos
na vida, o Pai está conosco, assim como um dia você e seus
companheiros passarão por sofrimentos atrozes, quando
retomarem o caminho de volta à Casa do Pai.
R – É a nossa “imitação”. Foi para demonstrar que o seu
“Salvador” não salva ninguém. Senão, teria salvo esse aí!
Vamos, crucificar tantos quantos conseguirmos prender e
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vocês também estão na nossa lista. Assim que pudermos,
se nos derem uma oportunidade, crucificaremos vocês
também. Quero ver se Ele vai descer para salvar alguma
de vocês!...
D – Vocês só vão conseguir fazer isso com aqueles que
ainda não desenvolveram o Bem dentro de si.
R – E o “Salvador” de vocês? Não serve de nada!... Ele
não veio para salvar?
D – Veio para salvar, indicando o Caminho para aqueles
que O aceitam; que querem seguir os Seus Ensinamentos.
Nós recebemos, simplesmente, as respostas dos nossos
atos, bons ou maus. Se nós desenvolvemos a fé, se
desenvolvemos o amor ao próximo e a prática da caridade,
vocês não conseguirão alcançar-nos. Tenham a certeza de
que a força de vocês não é tão grande assim!
R – Não conseguimos com um, mas podemos
conseguir com outro.
D – E conseguirão sempre, não duvidamos, a partir do
momento que a pessoa visada der oportunidade para
isso. Mas, vocês sabem também que as suas forças estão
cerceadas pelo Pai. Chegará o momento em que nenhum
de vocês irão permanecer no Planeta Terra. Serão exilados
para habitarem um planeta estéril.
R – O nosso “deus” também é bom. Quero ver vocês
vencerem!...
D – Meu irmão, você já sabe que todas “as grossas
correntes” que vocês estão fincando no Planeta, tentando
manterem-se agarrados aqui no momento da “Transição
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Planetária”, não vão ser suficientes para segurarem vocês. A
força do Mestre Jesus é muito mais forte do que todas.
Mais uma vez, afirmamos: serão degredados.
R – Pois é! Eu vim só para trazer o “presente”. Esse é
nosso presente de Páscoa. Vocês não comemoram a
Páscoa? Nós também comemoramos, com o presente
negro que deixamos para vocês!
D – Mas, se você pensa que fez mal ao irmão, com
sua crueldade incrível, o auxiliou trazendo-o para uma
Casa onde ele vai ser socorrido, medicado e amparado.
Enquanto isso, vocês, felizmente ou infelizmente, não vão
sair daqui, pois seguirão diretamente para a Nave Prisão,
que os levará para o exílio. Seres como vocês não poderão
mais permanecer no Planeta Terra.
R – Outros virão!
D – E serão exilados da mesma forma, não por nós, mas
pela Força do Pai, pela Lei do Progresso.
Vá em paz! E se, um dia, você se lembrar do nosso Grupo,
quando a dor tocar profundamente seu coração, pense no
Pai Misericordioso; com certeza, a Mão d’Ele vai se estender
até você, através de um Trabalhador da Luz. Aceite uma
prece, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, Governador
Espiritual da Terra.
Todos - Pai nosso...
Em 11/04/2009
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61. PROJEÇÃO AMOROSA DO MESTRE JESUS
Ocorre a explosão de uma bola de fogo, como se o Sol
explodisse paralisando, momentaneamente, todo o plano
astral.
Em seguida, captei a comunicação abaixo:
Filhos amados do Meu Pai! Nada sobre a Terra romperá
a aliança de Amor, estabelecida sob o Comando Criador.
Eu vim para que todos tenham vida plena. Mas, para
isso, é preciso deixar morrer o Eu Inferior de cada um de
vós.
Alguns só conseguem deixá-lo morrer mediante o
sofrimento, pois a dor é o medicamento extremo que
suas almas carecem. Outros, com doses do mesmo
medicamento, retornam logo ao Pai. E outros ainda,
atendem ao chamado do Amor.
Não importa o quanto resistam, todos virão ter Comigo
que Sou Caminho, Verdade e Vida e aguardo-vos na Paz,
na certeza perene do Amor Infinito do Pai, por todos vós.
Nesse instante, volta-se para o Alto e diz:
Oh! Onipotência, Onisciência e Onipresença Majestosa!
A Vós, entregamos Nossas Vidas para que sejam
renovadas e limpas de toda mácula.
Recebe-nos, Senhor, em Vossa Luz!
Jesus Sananda
“Sábado de Aleluia”, em 11/04/2009
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Vejo um homem sendo recolhido numa maca. É o espírito
que foi crucificado. Do Alto, desce forte luz e, na medida
em que vai se aproximando do solo, vai tomando a forma
do Mestre Nazareno. Coloca-se ao lado da maca, onde o
crucificado se encontra. Acaricia a face do homem e diz:
Desperta Jocenildo!...
Eu vim, para que todos tenham vida!
Então, passa a mão direita sobre o corpo do crucificado,
sem tocá-lo, e sua aparência vai se transformando. As
feridas cicatrizam-se, instantaneamente; a roupa se
recompõe; a aparência fica limpa e arrumada. Todavia,
ele nem se mexeu do lugar, continuando desacordado. Os
enfermeiros o levam. Antes, porém, Jesus diz ao homem
desacordado:
Amanhã, virei buscá-lo e você ascenderá ao Reino
da Luz ao 3º dia, como Eu o fiz.
Agora, vejo os algozes daquele homem, os Reptilianos e
Trevosos que o crucificaram, reunidos numa Nave prisão.
De frente para eles, numa tela imensa, apareceu Jesus e o
homem já refeito, envolto em Luz.
O Mestre diz, aos prisioneiros:
Vocês o condenaram, torturaram e crucificaram. Eu
o curei e agora o levo comigo ao Reino da Luz.
Como Eu ressuscitei, esse irmão ressuscita agora
para uma nova vida, onde recomeçará sua jornada,
com a lembrança eterna de Minha Presença.
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Assim, um dia, vocês também o farão, pois esta é a Lei.
Sois Servos de Deus, ainda rebeldes, mas até na rebeldia
servis Àquele que Tudo Comanda.
E dizendo isso, Jesus e o homem desapareceram. Os seres,
na Nave prisão, estão paralisados. A luz do Mestre penetra
em seus corpos e mentes, provocando reações incríveis e
eles nada conseguem fazer.
Ao final, quando o Mestre desapareceu, eles caem
amolecidos e seus corpos passam por transformações,
como que se desfazendo das “vestimentas astrais” de várias
encarnações, até voltar ao corpo original que deu origem à
queda em que os conduziu até o momento presente.
E assim terminou nossa vigília naquele dia, com nossos
corações repletos de alegria e paz, com o inusitado da
revelação.
Em 11/04/2009
62. DINO DESTEMIDO E VALENTE
Vejo Dino trabalhando nas regiões abismais, junto com o
Exército da Luz. Ele tinha a forma de “Dragão Alado”. Ele é
destemido e valente.
O vi numa situação em que ele caiu prisioneiro das
Trevas, foi torturado, mas logo socorrido pela Luz, ficando
muito ferido.
Em outra situação, ele, para defender o pelotão do
Exército da Luz, caiu num lago de lavas incandescentes e
seu corpo foi mortalmente ferido.
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Nas duas situações, em que ele se feriu para resguardar
e defender o Exército da Luz, levou muito tempo para
recuperar a sua saúde e, neste processo, seu corpo mudou
novamente, sofrendo nova transformação.
Mudou de “Dragão Alado” para um “corpo bípede”, mas
ainda com forma de réptil.
Ele parecia sereno e cheio de vontade de vencer!
Em 25/04/2009
63. COBRANÇA DA AJUDA
Vejo um grupo de Reptilianos, reunido em uma sala, na
qual o chefe, em tom severo, disse:
Convoquem todos os nomes, que estão em todas as
regiões da Terra.
Queremos, conosco, o maior número possível de
guerreiros.
Que venham, principalmente, os que nos devem
algo, pois, para alguns, a cobrança chegou.
Avisem para aqueles, cuja fortuna foi concedida por
nós, bem como o poder, que são obrigados a estar do
nosso lado na luta, sob pena de graves retaliações aos
seus e aos que consideram importantes: o dinheiro e o
nome de prestígio.
Queremos os nomes de todos!
Assinado,
Comando Reptiliano
Em 01/05/2009
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64. A “REDE” É O NOSSO SITE
Vejo um Reptiliano andando nervoso, de um lado para
o outro e gritando, muito aborrecido. Captei algumas
palavras:
Atrapalhem a rede! Perturbem a rede! Tirem a rede do
ar[16]!...
Não é possível que vocês não consigam! Eles são
apenas seres humanos, não anjos!
Tirem essa rede do ar!... Lançaremos raios magnéticos
para causar interferência na captação dos sinais da rede.
Ataquem! Ataquem!... Vamos atacar em todas as
frentes, ao mesmo tempo.
Ataquem os canais ou médiuns, obstruindo a
comunicação. Que fiquem isolados e entregues com
seus pensamentos e fraquezas. Não resistirão a nossa
presença. Então, atacaremos para derrubá-los.
Ataquem os doutrinadores, criem animosidades;
coloquem uns contra os outros e tirem a rede do ar!
Não vêem que eles estão disseminando sementes de
compreensão e esperança?

[16] Nota: Esta mensagem deu-se porque nossas Divulgações Trimestrais e as Mensagens Semanais, através da Internet, vêm, paulatinamente, aumentando o número de estudiosos e pesquisadores, sobre
o assunto. Tentaram derrubar-nos nesta área, mas, apesar de várias
dificuldades surgidas, conseguimos, com a ajuda Divina, afastarmos os
espinhos do caminho.
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Tirem essa rede do ar!... Desarmonizem o casal (referese aos responsáveis pelo nosso site) e adoeçam seus filhos.
São apenas crianças! Não é possível que vocês não
consigam prejudicar simples crianças!...
Cacem seus inimigos e tragam-nos para ajudar-nos. Eles
quebrarão a proteção dos infelizes seguidores do Cordeiro.
Ataquem a Casa (refere-se ao GESJ)! Ataquem o
Abrigo!... Maculem com sangue o lugar para que possam
corroer suas estruturas.
Cavem valas para depositar dejetos. Vamos poluir o
caminho por onde passam, onde trabalham.
Acabem com os malditos filhos do Cordeiro!
Em 06/05/2009
65. A BATALHA CONTRA OS PERSEGUIDORES
DO ASJ, NO DIA 08/05/09
Vi o campo de batalha, no entorno do ASJ (Abrigo Servos
de Jesus). Era um descampado, semelhante ao que existia
antigamente, quando por lá fazíamos Vigílias à noite.
De repente, vi o chão tremer e, ao mesmo tempo,
chegarem gigantes, trazendo nas mãos armas pesadas,
violentas, bolas de ferro com espinhos e correntes, além de
armas de fogo, parecendo canhões.
Muitos Trabalhadores da Luz foram retirados, por
orientação dos Superiores. Ficaram apenas os guerreiros
mais experientes. O cerco se fechou, em torno de nós, pois
os gigantes nos envolveram e se prepararam para atacar
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todos, ao mesmo tempo.
Súbito, desceu, no centro do cerco, uma “torre de Luz”.
Dentro dela, havia fios prateados e nós os pegamos. Por
alguns instantes, eles ficaram cegos e nós corremos em
diferentes direções, por entre suas longas pernas, passando
por baixo deles, trançando os fios prateados que parecem
ser de aço, tamanha sua resistência.
Correndo e saltando, em alta velocidade, nos juntamos,
novamente, no centro, esticando as mãos com as pontas
soltas dos fios que trançamos por entre suas pernas. Uma
“força” puxou os fios para o alto do tubo de luz, fazendo
com que os gigantes caíssem deitados para trás, todos ao
mesmo tempo. Imediatamente, avançamos sobre eles.
Os guerreiros, que haviam saído do campo de batalha,
retornaram e atacaram pela retaguarda.
A luta seguiu acirrada. Pulamos sobre seus corpos,
enquanto os companheiros, unindo suas espadas,
desferiram choques, impedindo-os de erguerem-se do solo.
Uma espada sozinha foi incapaz de detê-los, mas todas
juntas, os imobilizaram. Fios e nós foram amarrando-os
ao solo, como no conto de “Gulliver”. Contra os gigantes, vi
lutando vários companheiros (as) do GESJ. Tudo foi muito
rápido: os Guerreiros da Luz se movimentaram, em alta
velocidade e não houve vacilo, medo ou questionamentos.
Todos já conheciam as ordens e sabiam o que deviam fazer.
Lindo combate!
Ao final, os adversários abatidos foram erguidos por feixes
de Luz e conduzidos às Naves-Prisões. Assim, terminou a
primeira etapa da luta. Mas, não ficou somente nisso...
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Então, surgem seres trevosos, mais ou menos do nosso
tamanho: deformados, dementados, sujos, maltrapilhos e
violentos. Todos estes seres entraram no campo de batalha,
ao mesmo tempo.
Nova luta foi travada. Agora, corpo a corpo. Nós
continuamos lutando, abatendo um a um. Eles não
pararam de chegar; pareciam surgirem de uma fenda
existente na lateral do ASJ. Parece-me que o objetivo das
Trevas é dominar o Abrigo e toda área em volta. Durante
longo tempo, lutamos.
Em certo momento, vi-me erguendo uma espada para
golpear um inimigo e ouvi o tilintar de outra espada que
cruzou com a minha: era uma companheira. Entreolhamonos e fortalecida, com a presença da companheira, gritei:
– Cesse o mal, sob a Espada da Luz!
Logo após, desferi o golpe certeiro, no coração do
dementado.
Sinais de cansaço já podiam ser notados em nós, mas
permanecemos firmes. Os infelizes irmãos, abatidos,
foram recolhidos pelas Naves de Resgate e não poderão
mais permanecer na Terra. Seguirão todos para o exílio.
Os feridos, foram atendidos por enfermeiros que deram
os primeiros socorros, ali mesmo, no campo de batalha
e, depois, os encaminharam para o Hospital, da Colônia
Servos de Jesus.
“Festival de Wesak” (Praia Grande-ES)
Em 09/05/2009
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66. UM POUCO MAIS SOBRE A
BATALHA DO DIA 08/05/09
Vi-me na batalha que ocorreu no plano astral do ASJ, na
lua cheia do mês de maio de 2009. Estavam fazendo parte
desta batalha algumas pessoas do Corpo Doutrinário
(médiuns e doutrinadores) da nossa Casa, assim como
alguns voluntários do ASJ e algumas pessoas que assistem
às palestras. Todas em corpo astral.
Lutávamos contra os “Draconianos”, que por sinal, eram
muito altos. Vi, também, vários Reptilianos que aliaram
suas forças à “Confraria dos Dragões”. Éramos em número
menor, porém, éramos mais ágeis, tínhamos mais destreza
ao lutar com a espada e contávamos com o constante
respaldo do nosso Mentor João Batista.
Era uma batalha bonita de se ver, pois em cada golpe
havia um sincronismo, os movimentos de ataque eram
como um “balet” e o choque das espadas fazia com que
luzes, parecidas com fogos de artifício, se espalhassem por
todo o ambiente.
Num determinado momento da luta, eu pressenti que
algo de estranho estava ocorrendo. Intuitivamente, fui até
à área do campinho que fica ao lado do ASJ. Surpresa, vi
uma fenda abrindo-se naquele local. Pela abertura, seres
do Abismo subiam para a superfície.
Imediatamente, voltei ao campo de batalha e expliquei a
situação a duas companheiras A e B, pois foram as primeiras
pessoas que encontrei no caminho. Pedi que as duas
viessem me ajudar a deter os seres que provinham daquela
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cratera, para que, desta forma, o pessoal que ainda estava
lutando com os Draconianos ganhassem tempo.
Nesse ínterim, apareceu S e perguntou-nos o que estava
acontecendo. A irmã A fez os esclarecimentos e finalizou,
pedindo que S me acompanhasse até a fenda para determos
aqueles seres o quanto pudéssemos, pois, enquanto isso,
ela e B iriam pedir ajuda a alguém.
Voltando ao campinho, eu e S nos deparamos com vários
seres abismais em posição de combate. Todos alinhados,
batendo continência ao General daquele exército. Eram
seres horrorosos, com a fisionomia de dementados e de
aspectos variados. Os corpos astrais de alguns desses
irmãos eram de minotauro, de dinossauro e demais bichos
pré-históricos. Outros, eram de aves de rapina, escorpiões,
aranhas e vampiros. Vi, também, muitas larvas e miasmas.
No instante em que chegávamos no local, os seres
começaram a marchar rumo ao campo de batalha. Então,
pensei e disse à S:
– Antes mesmo deles chegarem lá, vamos erguer
nossas espadas e começar a lutar.
Contudo, nem bem tinha acabado de falar isso e os nossos
irmãos que lutaram contra os Draconianos vieram céleres
ao nosso auxílio, estando João Batista à frente. O campo de
batalha tomou proporções maiores, abrangendo não só o
Abrigo, mas toda a área ao redor dele. E, assim, foi travado
mais um combate, nesta mesma noite de Lua Cheia.
“Festival de Wesak” (Praia Grande-ES)
Em 09/05/2009
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67. PERSEGUINDO AS ATIVIDADES DO GESJ
Vidência: Vi, no plano astral, um Reptiliano fazendo
contato com outros Reptilianos, numa Base, espécie de
quartel, situada nos Estados Unidos da América. O contato
era feito por computador e em tempo real, via satélite.
Pude ver a localização de alguns desses contatos:
Inglaterra, Itália, Oriente Médio, Austrália, América Central,
próximo a Cuba e outro na América do Sul, mais ou menos
na divisa entre o estado brasileiro de Mato Grosso e Bolívia.
A ordem era para aumentar os “esforços”, com todas
essas tropas dos países citados acima, na perseguição
dos Trabalhadores do GESJ e também para atrapalhar ou
dificultar nossas atividades, tanto no plano físico quanto
no plano espiritual.
Em 27/05/2009
68. NÃO MAIS PODERÃO FICAR
VELADOS, ESCONDIDOS, DISFARÇADOS
OS TENEBROSOS SERES
As mensagens que vos chegam preparam para o
confronto com as Forças do Mal.
A união a muitos “pontos de Luz” representa o
acréscimo de forças necessárias para enfrentardes o
exército de seres malignos que marcham em vossa
direção, não apenas nos planos invisíveis, mas uma
vez afrontados na matéria, marcham também, homens
e mulheres encarnados, que contra vosso trabalho
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levantar-se-ão insuflados pelas forças negativas dos
seres hediondos, que vindes denunciando aos homens
para que, através do livre arbítrio, encontrem condições
de refletir e fazer suas escolhas.
Não mais poderão ficar velados, escondidos, disfarçados
os “tenebrosos seres” que investem negativamente
contra as criaturas humanas. Que arrastem consigo
todos que permitirem, porém, que todos tenham
conhecimento de quem os arrasta, para onde os arrasta e
com que finalidade. É da lei que o conhecimento chegue
a todos e que a ignorância não seja desculpa a justificar a
queda das criaturas.
Força contra força enfrenta-se nesta fase. Não
parte de vós deflagrar o combate, mas também não
haverá silencio, submissão ao assédio trevoso. De
pé, erguidos, na condição de guerreiros, enfrentareis
todas as vezes que se fizerem necessários, pelo uso
da palavra, não atacando, mas desvelando a verdade,
trazendo ao mundo as mensagens, revelação que vos
temos apresentado ao longo desses anos de trabalho
conjunto para que os homens creiam, reflitam e decidamse para que lado deve pender seu entendimento.
Quanto mais se aproxima a hora final, mais se enfrentam
os opositores da Lei. Não é castigo, não é punição, é
consequência das batalhas que vindes travando nos
planos invisíveis. É de vosso conhecimento, que tudo
quanto existe no mundo material, antes foi concebido
no mundo astral. Também, assim os acontecimentos,
pois se materializam na medida em que já vem se
desenrolando nos planos invisíveis.
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E assim, treinadas, preparadas e amparadas estareis
prontas para qualquer enfrentamento na defesa da
Mensagem do Mestre Adorado, nos Preceitos por Ele
disseminados e nos valores transmitidos pelas Forças da
Luz. Que não se calem vossas vozes diante da ignomínia
dos opositores do Cristo.
Margarida – Não vamos nos calar, meu Irmão. Se fosse
possível, eu gostaria de saber se esses ataques no plano
físico são de pessoas fanáticas de outras religiões, ou de
pessoas que já frequentaram o Grupo e que, naturalmente,
vão voltar para desacato. Gostaríamos de saber, para
ficarmos, mais ou menos, com a mente prevenida.
Shama Hare – Poderão, irmã, virem de todas as
partes, pois vulneráveis encontram-se os seres que se
entregaram às Forças do Mal. Semelhantes à marionetes,
poderão ser manipuladas, como bem interessar, àquelas
criaturas perversas. Pressentindo a oportunidade,
lançarão mão de quaisquer recurso para vos atacar,
procurando denegrir a imagem e o vosso trabalho.
M – Quanto a nossa conduta moral, minha, das
companheiras e dos mais próximos a nós, não temos
nada lá fora que a desabone, e quanto a acreditar, ou não
acreditar, a própria lei máxima brasileira, a Constituição,
nos dá o direito de seguirmos a religião que nós quisermos.
Então, se não temos “sujeiras” em nossa vida particular e se
temos liberdade de escolha, que a própria lei nos dá, eles
podem chegar que nós vamos responder com educação;
reafirmamos o que divulgamos.
S. H. – Atacando de todas as formas, procurarão
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denegrir vosso trabalho. Não se trata apenas de uma
fase de ataques, trata-se de uma nova etapa avançada,
no processo de confronto das Forças do Bem contra as
Forças do Mal. Declaradamente, estais ocupando lados
opostos, defendendo vossos ideais e divulgando nossas
mensagens, alertando as criaturas. A disputa que se
intensifica no momento é aquela de arregimentar as
criaturas para a esquerda, ou a direita do Cristo, para o
Exército da Luz, ou para as Forças do Mal. E nesse sentido,
todo esforço será empreendido de ambas as partes, pois
assim determina a Lei do Progresso.
Que todos conheçam a verdade para que possam
escolher. E ao desvendardes a verdade, abris, fortemente,
a frente de combate com os “opositores da Lei”.
M – É uma verdadeira declaração de Guerra. Eles estão
do lado das Trevas e nós estamos do lado da Luz. Seja o que
Deus quiser!
S. H. – Nosso trabalho iniciou-se pela preparação
das mentes, dentro da realidade dos acontecimentos,
nos diversos campos da vida na Terra. Agora, atinge o
momento em que as causas desses acontecimentos são
reveladas em toda sua profundidade, a todas as criaturas
abertamente: não apenas aos “Iniciados”; não apenas
àqueles que buscam, mas a todos, para que tenham
oportunidade e conheçam a realidade do Planeta nessa
hora de transição.
Por esta razão é chegada a hora de revelar-lhes aqueles
que são os responsáveis pelas dores, pela violência, pelos
sofrimentos atrozes, pelo desrespeito à vida, por tantos
atos ignóbeis, cujas consequências já conheceis.
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Do Alto, o Mestre Adorado vos ampara, como sempre,
iluminando cada passo daqueles que estiverem
sintonizados com Seu Amor. Não encontrarão
dificuldades em superar os obstáculos, a eles impostos.
O caminho não tem sido fácil e não o será, de agora em
diante. Mas, vos afirmamos que, ligados à Mente do
Governador deste Planeta, sereis capazes de enfrentar
e superar todas as dificuldades trazendo, para a Luz, a
vitória.
M – Pelo que nós deduzimos, parece já estar próxima
a “batalha final”, o que não quer dizer que o Mundo
vai acabar-se. Porque se esses Grupos Antagônicos, ou
Negativos, já estão arregimentando-se, juntando-se para
atacar, então, não vai demorar muito o desfecho final.
S. H. – Também acreditamos nesta linha de pensamento.
As reações do Planeta são intensas e dispersas por várias
localizações diferentes. Sua manifestação é imprevisível,
muito embora, saibamos, com certa antecedência,
sobre os fenômenos e episódios de grande porte para
que possamos atuar junto aos desencarnes coletivos.
Por essa razão, compreendemos que se aproxima a
hora do confronto final, mas de tudo somente o Pai
conhece aquela hora.
M – Meu Irmão, uma outra coisa: de uns dias para cá,
tenho pensado sobre o acidente que aconteceu com aquele
avião e a ligação com alguma coisa estranha, vista no
astral daquele lugar. Então, me passou pela mente que
naquele lugar poderia haver um Portal Negro, ou Negativo.
Será que meu pensamento está errado?
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S. H. – Se assim não fosse, não haveria força suficiente
para provocar tantas perturbações e acidentes, como
vem ocorrendo naquela área.
M – Então, quer dizer que aquele acidente não foi o
primeiro, não é mesmo?
S. H. – Já vem atuando a Força Negativa, do Portal ali
instalado. O Exército das Trevas deseja abrir a dimensão
para subida de seres provenientes das profundezas
atravessando o mar e chegando à superfície. Trabalham,
intensamente, imantado na região espíritos em estado
de muito sofrimento, seres que destinam dores terríveis,
desespero e medo que se alimentam de vibrações densas
e frequências baixíssimas naquele portal. Já podemos
adiantar-vos que não serão bem sucedidos, porém,
ainda por algum tempo, permanecerão na tentativa,
acreditando alcançarem seu objetivo.
M – Nós já avançamos mais nos conhecimentos do que
eles. E podemos até afirmar que deve ter outro Portal, não
somente este.
S. H. – Não apenas um, mas vários, de dimensões
diferentes e poder de atuação sobre a matéria,
igualmente diferentes. São alimentados e crescem, na
medida em que estes seres dedicam-se no melhoramento
das forças que atuam no local. E, também, na permissão
cedida pelo Mais Alto, pois, quando a ordem nos chega,
para deter a evolução de abertura de um Portal Negro,
ali atuamos interrompendo-lhe a trajetória. Nenhuma
criatura é aprisionada em tais condições, sem que para
isso haja permissão da Lei Cármica. Apenas, são atraídos
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e aprisionados aqueles cuja historia pregressa justifica tal
sofrimento.
Quanto a solicitação a nós endereçada, no parecer
da viagem solicitada, a prudência deve ser constante
e, assim como a dieta vos foi liberada, igualmente
as viagens o são, mediante consulta permanente e
prévia, nas condições que vos temos informado. Neste
caso, a irmã poderá deslocar-se, cuidando para que os
procedimentos, pensamentos e palavras não avancem
para além dos limites necessários.
Vigilância intensa, pois, de agora em diante, estais e
estareis, cada vez mais, sujeitas ao assédio das Forças
Negativas e, dependendo do local onde estiverdes,
estareis, mais ou menos, sujeitas, ou vulneráveis à sua
atuação. Quando unidas, sois mais fortes; quando estais
separadas, sois mais frágeis. Portanto, redobrada a
vigilância sobre si mesmo, renunciando, muitas vezes,
a convivência e a submissão à pessoas e situações que
possam representar queda vibratória; não apenas de
cada uma de vós, mas, principalmente, do ambiente ao
vosso redor, pois, este pode carrear, em vossa direção,
frequências negativas, que, apesar da proteção, poderão
atingir-vos.
M – Meu Irmão, tenho mais uma pergunta: aquelas
pessoas que deixaram nosso Grupo, e foram várias, estão
seguindo orientações, mesmo que não saibam, dos
Reptilianos?
S. H. – Certamente que sim, pois, tendo um
pensamento fragilizado, pela falta de disciplina, sujeitos
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se encontram à influencia negativa, seja para atingir-vos,
seja para arrastá-los ao Exército das Trevas. Em graus
diferenciados, todos eles se encontram em zona de risco
mental.
Quanto às perguntas que a irmã nos fez, diremos
que, desvirtuadas, as mentes seguiram por caminhos
tortuosos, para, após longo período, longa caminhada
e longo tempo chegarem à conclusão de que estavam
equivocadas. Porém, este dia ainda não chegou; ainda
caminham, acreditando estarem a servir às Hostes da
Luz, quando na verdade, dominadas pelo ego, que
representa o “eu inferior” das criaturas, submetem-se
às Forças Negativas que consomem, lentamente, suas
energias, aproveitando-as nos seus planos escusos de
ação. Servem, inconscientemente, às Forças do Mal, pois,
não conseguiram encontrar dentro de si a humildade, a
simplicidade para reconhecer a presença do Cristo, onde
verdadeiramente se manifesta.
Que o Senhor dos Mundos vos abençoe o esforço de
trabalho e progresso, doando-vos as forças necessárias
para o cumprimento de vossas tarefas, diante da
humanidade terrena.
Paz a todos!
Paz em vossos corações!
Shama Hare
Em 06/06/2009
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69. VOSSO CAMINHO NÃO CHEGOU AO FIM
Irmãos, paz e fraternidade os envolvam!
É com imensa alegria que nos apresentamos, mais uma
vez, entre vossos espíritos guerreiros.
Os trabalhos junto às Hostes da Luz ampliaram seus
horizontes e as irmãs, guiadas pela “Estrela que sempre
brilha”, avançam, levando aos adormecidos na matéria,
aos incautos, às mentes infantis, aos desprevenidos e
aos ignorantes, conhecimentos preciosos que instruem,
amparam, consolam e transmitem esperança no porvir.
Amigos de toda parte somaram-se ao vosso pequeno
Grupo; e a Casa Espírita, “Hospital-Escola Espiritual”,
reveste-se da mais pura e sublime força: a do Amor e da
Bondade, tornando-se uma extensa Colônia de trabalhos
incessantes, em favor do bem sobre a Terra.
Benditas sejam a fé e a coragem que vos movem as
fibras íntimas, no cumprimento do dever espiritual,
acima dos apegos e das armadilhas da matéria.
Cada etapa vencida no desenvolvimento dos
trabalhos, ao longo dos anos, foi credenciando este
Grupo, na aplicação de novas tarefas. Assim deve ser,
pois a graduação de forças decorre da superação das
fraquezas e concomitante fortalecimento da fé.
Pelo trabalho galgastes degraus, encontrando-vos hoje
em patamares acima daqueles quando vos conhecemos
outrora.
É para nós, incontável alegria participar de vossa
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escalada evolutiva, pois como bem sabeis, laços
amigáveis nos unem.
A cada degrau avançado, novas responsabilidades
e mais árduas tarefas se impõem; e, como nessa hora,
os desafios às Forças do Bem são muitos e intensos,
sois confrontadas com “opositores da Luz”, preparados,
fortes e dispostos a tudo, para livrarem-se da incômoda
presença dos Trabalhadores de Jesus.
Nada vos afastará do caminho escolhido que não
seja de vossa vontade. Ela vos comanda e situa aonde
desejais estar. Somente a vontade mobiliza as forças
do ser humano, levando-o aonde deseja ir. Se não vos
encontrais no lugar e situação que gostaríeis, é que
vossa vontade, assim o quis. Aprendei a reconhecêla e dominá-la e sereis patronos de vosso próprio
progresso espiritual.
Arregimentam-se Forças das Trevas contra vós.
Aspiram destruir-vos retirando do caminho, o Núcleo de
Amor que dificulta suas investidas. Bem sabeis que não
haverão de vencer, contudo, o emprego das forças na
resistência ao mal, que destilam contra as Hostes de Luz,
representa o esforço necessário ao cumprimento das
Leis Maiores, sobretudo, a Lei do Progresso.
Sendo assim, não poderemos evitar essa Força contra vós.
Vindes tornando-vos, a cada combate, guerreiras
autônomas, que devem aprender a guiar-se tomando
como único modelo e exemplo, o Mestre Nazareno.
Portanto, ligais permanentemente a Ele, o vosso
pensamento, submetendo-vos integralmente à Sua
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Vontade, desprovidas de atitudes infantis, quando
procurais negociar benesses com os Seres Supremos.
Tocadas por Seu Amor, seguis servindo a todos, como
guerreiras, irmãs e amigas.
Lembrai-vos de não vos apiedar demasiado dos
sofredores, nem vos deixeis abalar demasiado
pelos sofrimentos que crescerão em proporções
inimagináveis. Fostes preparadas para suportar
com lucidez, o imenso e grave momento da Terra. De
vossa lucidez, decorrerá o socorro e orientação, aos que
ainda não podem conter as torrentes emocionais, que
inundam suas almas.
Apontai sempre o caminho, indicando por onde
seguirão, para escaparem do torvelinho das “Forças
de Higienização” do Orbe Planetário; e se, por
ventura, a Lei do Carma não permitir que irmãos em
humanidade escapem ao sofrimento, orientai para
que compreendam o imperativo da Lei que corrige
e ajusta, garantindo que o conhecimento supere a
revolta contra o Criador e Suas Leis.
Tendes paciência com os atrasados. Lembrai-vos
que sois vós mesmas, espíritos amigos que ficaram no
passado, para trás, e que, ainda caminham com certa
dificuldade, atrasados na evolução, que há muito vos
bateu à porta. Sedes firmes, para que eles compreendam
a necessidade de usar o livre arbítrio, em favor da
libertação que urge.
Vosso caminho não chegou ao fim. Renovam-se em
possibilidades de trabalho e abrem-se novas frentes de
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combate. Renovados em Luz, erguei-vos uma vez mais e
com galhardia, destemor e confiança, enfrentai aqueles
que marcham contra vós, ofertando aos seres humanos
encarnados nessa hora, o testemunho de que sois
Servas de Jesus e ao Seu Comando atendeis, ao declarar
abertamente, que “Forças Ocultas Negativas” tramam
ações indignas contra a humanidade.
Com vossos corpos espirituais guerreais no astral, e
com vossos conhecimentos, aliados ao amor ao próximo,
lutais contra vossos opositores invisíveis. Marchamos
atentos e vigilantes ao vosso lado. Forças Sublimes das
dimensões Superiores da Luz, vos envolvem na presente
etapa em que vos encontrais.
Força e coragem. Fé e bondade. Alegria e amor.
Jesus conosco!
Mahyr e Ish-Wam
Em 06/06/2009
Vi um inimigo nos espreitando e o Exército de Reptilianos
marchando contra nós, tendo à frente homens e mulheres
ainda encarnados. Blasfemavam contra o Grupo, tentando
denegri-lo. Marcham e avançam contra nós.
Do Alto, descem “espíritos alados”, sem forma. Seriam
espíritos de anjos, sílfides ou fadas? Não sei bem explicar.
Circulam entre nós, deixando ao nosso redor um rastro de
vibrações, incrivelmente leves e suaves. Ao mesmo tempo,
fortes e poderosas barreiras isolavam tufos de energia
negra, que vinham contra nós.

148

70. OS VAMPIROS E SUA MACABRA ALIMENTAÇÃO
Vidência: Vi matança de pessoas por homens fardados,
semelhante ao episódio ocorrido na Índia, na época de
Gandhi. Contudo, esta cena foi em outro país, no plano
físico.
No plano astral, vi uma nuvem negra formar-se sobre
o grupo de pessoas mortas. Trazendo essa nuvem, havia
um vampiro com olhos terríveis de um cinza azulado, frio,
como os olhos de um cadáver. Esse ser tem muita força.
Após, captei a seguinte comunicação:
Salve a Paz! Salve o Amor!
O inimigo da Luz, antigo conhecido das irmãs,
encontra-se em posição privilegiada no plano astral,
ocupando na Hierarquia Negra, alto posto de comando.
Iniciou suas atividades vampirescas como trabalhador
já graduado, a frente de pequeno grupo e tendo, como
tarefa, acicatar pequenos conflitos, até ser implantada a
violência necessária para culminar no derramamento de
sangue.
Atua, preferencialmente, na periferia das cidades,
estimulando rixas e promovendo a discórdia entre seres
humanos. Ora o alvo das disputas são as drogas; ora
as mercadorias femininas; ora o motivo escolhido é o
dinheiro e outras vezes, a luta pelo poder local.
Sua forma de atuar nunca se prendeu a um único
motivo gerador das brigas, mas sim, ao resultado no
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derramamento de sangue; e assim, fez seu grupo crescer,
pois com o sucesso de suas investidas, muitos vampiros
sedentos buscaram, sob seu comando, a oportunidade
certa de saciar seu perverso paladar.
O grupo cresceu e ele, como “comandante”, disciplinou
seus seguidores pelo uso da força que adquiriu,
absorvendo os melhores fluidos deletérios, provenientes
da macabra dieta de sangue humano.
Médium – Quais são os melhores fluidos, meu Irmão?
Shama Hare – Aqueles provenientes de pessoas
recém-desencarnadas,
preferencialmente
virgens;
em alguns casos, corpos de crianças recém saídas da
primeira infância e outras entrando na adolescência.
Fortalecido fluidicamente e astuto na manipulação do
grupo que atendia plenamente suas ordens, ele cresceu
e foi premiado, várias vezes, com reforços e cursos de
aprimoramento no uso de técnicas de dominação das
forças humanas. Seu olhar pode paralisar um espírito
humano ou um animal, à longa distância, até que ele
se aproxime o suficiente para sugar todas as forças
disponíveis desse espírito. Após sua atuação, se a vítima
for um encarnado, entra em estado de quase morte e se
for um desencarnado, desfalece sem forças.
Hoje, o grupo conta com quase uma centena de
vampiros que só atua em grandes aglomerações
humanas. Recebe instruções de Generais Reptilianos
que estimulam conflitos políticos e sociais, até um
certo limite, quando, então, entregam a esse grupo
para que o vampiro e seu grupo se alimentem e
retribuam, oferecendo energias negativas e espíritos
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aprisionados.
É um exemplo de como, no plano espiritual, os seres
também evoluem no conhecimento e na prática do mal.
M – Então, a vidência foi de algo que ainda acontecerá?
S. H. – Não. Foi de algo que já ocorreu, mas outros
ataques semelhantes virão. Temido e poderoso, o
número de seus seguidores cresce e ele se fortalece a
cada dia.
M – Lutaremos com ele?
S. H. – O cenário da luta já foi escolhido e começou a ser
preparado. Ele será atraído para lá e, uma vez entrando
na zona de combate, o regresso será impedido. Todos
que o seguirem serão abatidos e seu grupo, finalmente,
será desfeito. Mas teremos que ser cautelosos para que
não desconfiem e não reajam, antes da hora apropriada.
Aguardaremos, em Jesus, as orientações sublimes para
enfrentar o filho predileto do “Conde Drácula”.
M – Irmão, ele é nosso conhecido, de outros tempos?
S. H. – Sim. Alguns de vós já fostes Sacerdotes como
ele, durante o período da Inquisição, iniciando-se
ali sua perversão e os graves desvios que maculam
profundamente aquela alma.
M – Ele se recorda de nós?
S. H. – Assim que estiverdes frente a frente, ele
recordará.
Shama Hare
Em 09/10/2009
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71. RESGATANDO PRISIONEIROS
Fui levada, em corpo astral, a Fernando de NoronhaPE. Notei que uma Nave-Resgate passava lentamente
sobre o local em que estava situado, também no plano
astral, o presídio. Do seu interior, saíram algumas sondas
que faziam uma varredura, tanto do ambiente, quanto
dos espíritos ali presentes. A maioria deles foram “presas”
dos vampiros e Reptilianos. Estas sondas, ao detectarem
a presença de espíritos que já estavam em condições de
serem amparados por nossos Irmãos Intras, emitiam um
sinal para a Nave-Resgate. Imediatamente, desciam uns
três a quatro Intraterrestres para socorrê-los.
Em outro momento, vi todas as integrantes do Grupo de
Estudos Shama Hare (GESH) fazendo uma “pulverização”,
tanto em praias e adjacências, quanto nos espíritos que
eram socorridos no local. Com o auxílio de um aparelho,
semelhante ao que os agricultores utilizam para matar as
bactérias, fungos e outros agentes nocivos às plantações,
espargiam um líquido que fazia a assepsia dos corpos
astrais de tais espíritos. Um pouco das impurezas eram
dissolvidas, ao entrar em contato com este líquido.
Em 21/10/2009
72. SELEÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE ESPÍRITOS
Viagem Astral: Estava auxiliando um Irmão
Extraterrestre no cadastro de espíritos sofredores e
também dos vampiros e Reptilianos, todos recolhidos pelos
Patrulheiros da Luz. Percebi que a área em que estávamos
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localizados era muito aberta; mata virgem e com o mar a
nossa frente. Constatei, após me concentrar melhor, que
estávamos acampados numa praia. Imediatamente, veio
a minha mente o nome “Fernando de Noronha”. Logo em
seguida, constatei que estávamos na ilha “Dois Irmãos”, do
referido arquipélago.
Acima de nós, estavam três naves: duas eram para
transportar, à nossa Colônia, os espíritos vitimados pelas
ações dos trevosos; a outra, era a nave-prisão, apropriada,
exclusivamente, para aprisionar e transportar ao exílio os
espíritos endurecidos, ou renitentes no mal.
Notei, também, que havia mais Extraterrestres fazendo
aquele trabalho, espalhados em diversos pontos da praia.
Eles montaram várias tendas, ou cabanas, provisórias, o
que fez lembrar-me dos acampamentos utilizados pela
“Cruz Vermelha”. Fazíamos, no local, um cadastramento:
nome e sexo, separando-os, conforme a faixa etária,
se jovens ou adultos. Anotávamos, inclusive, o tipo de
moléstia que os acometia e os órgãos que estavam mais
afetados, ou prejudicados, por determinada enfermidade.
Posteriormente, estes espíritos receberão tratamento em
nossa Colônia. Já os espíritos que não aceitaram receber o
auxilio, foram encaminhados, diretamente, para a NavePrisão.
Em 02/11/2009
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73. REPTILIANOS AGIAM EM
FERNANDO DE NORONHA
Reptiliano – Mais tem o Diabo para dar.
Margarida – Mais tem o Diabo para dar do quê; o quê?
R – Do quê vocês tirar.
M – Nós não tiramos nada de ninguém. Imagine só, tirar
alguma coisa do Diabo!...
R – Estão tirando nossa fonte de alimento, nossos
escravos que constroem nossas cidades. Foram eles que
quiseram, foram eles que abriram seus corações para
que nossas garras, ali se fincassem. Por que agora somos
culpados de tudo? Por que agora querem nos destruir?
São justiceiros? Então, são iguais a nós.
M – Olha meu irmão, nós não viemos aqui para comprar
briga com vocês; não viemos aqui para tirar o alimento, o
pão de cada dia, seus escravos e domínios!
Viemos apenas para libertar aqueles que o Pai
determinou, que já estavam, ou já estão, na época de serem
livres.
R – E eles querem, por acaso?
M – Quiseram! Um monte já aceitou e foi embora.
R – Tudo fingimento.
M – Não é fingimento, meu irmão! É saturação de
sofrimento.
R – Outros virão, outros virão.
M – Não duvido nada! No mundo, tem gente de todo tipo,
para tudo quanto é atividade.
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R – Para cada um que vai, buscaremos três para seu
lugar.
M – Não estou duvidando, porque o que existe de gente
igual ao irmão, por aí solto e sem rumo, acaba vindo prá cá.
R – A Terra nos pertence.
M – Não! Ah, isso não!... Vamos com calma. A Terra não
pertence a vocês.
R – Estamos em todos os lugares, nos “postos mais
importantes de todos os governos da Terra”. Como não
é nossa?
M – Quando “esses governos” aqui chegaram, todos eles,
sem exceção e vocês também, a Terra já existia há milênios,
formada por Jesus e uma Equipe de Engenheiros Siderais.
Portanto, a Terra não é de vocês que são “decaídos e vieram
para cá, cujo Planeta já não os aguentava mais por lá,
pois suas vibrações pesadas eram incompatíveis com seu
Mundo de origem e a seleção do joio do trigo já havia sido
feita por lá.
R – Por que não posso falar tudo o que estou pensando?
M – Espere aí! Você vai falar tudo, sim; por mim, pode
falar tudo o que quiser.
R – “Ela” não está deixando.
M – Bom, aí já é diferente; se ela, “não sei quem é ela”,
não está deixando, então, tudo bem; mas, por mim e
pelas companheiras, você falaria tudinho. Estamos aqui
espontaneamente, por amor ao próximo. Não viemos
ganhar coisa nenhuma; viemos ajudar aqueles que
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precisam de ajuda, porque na época em que nós estávamos
também presos, dominados e torturados, outros irmãos
vieram e nos libertaram. Amanhã ou depois, se você precisar
de nós, estaremos aqui de braços abertos, dizendo: venha,
irmão! Pois queira ou não queira, você é nosso irmão, filho
de Deus, como todos nós.
R – Pode ser. Venham comigo! Adentrem nossas
cidades; vão gostar.
M – Não agora; só na hora que você precisar de nós.
R – Não estão levando nossos ajudantes? Venham para
o lugar deles!
M – Para fazer o mal? As atividades que exercemos não
temos como exercê-las aqui. Será que vocês aceitariam
passar para o nosso lado? Serem amigos e trabalhadores
da mesma seara?
R – Se vocês fizerem tudo igual como fazemos,
podemos ser amigos. Estamos em lados opostos.
M – Opostos e bem distantes.
R – Somente na luta vamos decidir isso.
M – Pois é, a distância pode diminuir; pense antes, meu
irmão. Não gostamos de pegar espada para lutar, mas, se
for necessário, lutaremos, com coragem para vencer.
R – Vejamos quem vencerá! Do fundo do Abismo,
chegam reforços rapidamente.
M – Nós estamos sabendo; todavia, lutamos, em média,
de um para dez, ou vinte; não importa, depende da situação.
R – Pelo que estou vendo, eu não volto mais. Podem
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me prender! Eu não sou o “maior comando”; sou apenas
um, dos muitos.
M – Meu filho, nós não corremos atrás do general ou
do comandante, nada disso. Estamos atrás de irmãos
carentes, necessitados, que estão querendo sair dessa linha
de trabalho, cansativa demais, sem nenhuma recompensa;
não importa quem, seja um servente ou general.
R – Eu não estou me entregando. Eu fui aprisionado!
M – Eu sei, mas as circunstâncias puseram você perto
de nós. Aproveite, filho, a oportunidade. Jesus é quem está
convidando. Somos irmãos, criados pelo mesmo Deus. Só
existe um Deus, um Criador; pensa nisso um pouco.
R – Desconheço essa “força”.
M – Mas vai conhecer, nem que seja, meu querido, com a
força da espada, atravessando seu coração.
R – Que seja!
M – Aí, você vai se lembrar que Deus existe.
R – Que seja!
M – Mas, não é ameaça. Fazer isso é a mesma coisa quando
uma pessoa está com apendicite ou com um tumor maligno
e o médico abre a barriga, tirando aquele tumor ou a parte
do intestino que está inflamada. Você está entendendo?
O médico não olha para o paciente com ódio, raiva ou
sentimento de vingança. Não! Ele vai dar alívio ao paciente.
A mesma coisa, nós, com a espada. Conversamos,
oferecemos oportunidade de trabalho, de união com as
Forças do Bem, mas se o irmão não aceita, lança-se mão
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do último remédio: a espada. Mais dia, menos dia, você terá
que voltar-se para o Pai que lhe criou e criou tudo que existe.
Última palavra nossa: se você não quer passar para
nosso lado, com a palavra amiga, com promessa de paz,
amor, harmonia e de progresso, nós teremos que machucálo, ferir seu coração, deixar vazar esse sangue negro e podre
para você, então, reconhecer que há uma Força Maior.
R – Mediremos forças no campo de batalha.
M – Que assim seja! Mas isso, faremos com muita
compaixão.
R – E nós, com muito ódio.
M – Poderia ser de maneira diferente. Você é nosso
irmão, filho de Deus, irmão de todas as companheiras aqui
presentes.
Olha, a oferta está lançada; ainda há tempo. Eu não sei
bem, parece-me que a luta será na noite de hoje.
R – Vejamos quem é o mais forte!
M – Vamos fazer uma prece, em seu benefício.
Todos – Ave Maria...
Reptiliano
Em 04/11/2009
Vejo que alguns Reptilianos, inclusive o que deu a
comunicação, estão presos em gaiolas, içados por Naves
pequenas. Todos ouviram o diálogo.
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74. UM SONHO MUITO INTERESSANTE
Eu tinha terminado uma tarefa, que no momento não
me recordo, no fundo do mar, em Fernando de NoronhaPE. Saí da água e caminhei em direção à pousada, onde se
encontrava alojadas as componentes do Grupo de Estudos
Shama Hare (GESH).
Assim que cheguei, pedi ao recepcionista que ligasse
para o quarto de Margarida, avisando-a que eu a esperava
na sala de entrada, da referida pousada.
Ele, por sua vez, respondeu-me:
– Você ainda não sabe o que aconteceu?
– Como assim? Não entendi o que você quis dizer...
– Deixa-me lhe explicar: elas (refere-se ao GESH)
tomaram café e foram embora, em direção ao aeroporto.
Chegando lá, embarcaram. Entretanto, o avião não
chegou a decolar, pois o mesmo explodiu.
– Explodiu?
– Sim. Explodiu. Colocaram uma bomba na turbina
do avião e quando o piloto acionou o mecanismo para
decolagem, ele explodiu. Não foram somente elas que
morreram, mas outras pessoas que também estavam no
avião.
– E como você sabe de tudo isso? perguntei-lhe, olhando
fixamente em seus olhos para ver se ele estava falando a
verdade.
Na mesma hora, ele mudou de fisionomia. Vi que se
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tratava de um Reptiliano, com disfarce de recepcionista
da pousada. Não deixei que ele percebesse a minha
“descoberta”.
Instantes após, ele continuou:
– Ligaram do aeroporto avisando-nos do ocorrido e
solicitaram-nos que passássemos os dados de todas elas,
no intuito de facilitarmos nas buscas e reconhecimentos
dos corpos. Dentro de poucas horas, eles farão contato
com as famílias, avisando sobre o acidente.
Nesse momento, vi Zambi atrás de uma pilastra, na
varanda da pousada. Ele fez um sinal para que eu fosse ao
seu encontro. Contudo, deveria, primeiramente, encerrar a
conversa com o Reptiliano e depois sair dali, sem que ele me
vigiasse para onde iria.
– Então, tá bom! Vou lá, no aeroporto, buscar mais
informações e ver se posso ajudar em alguma coisa.
Qualquer novidade, você me avisa, porque pode ser útil
para esclarecermos este “acontecimento infeliz”. Muito
obrigada e até logo!
Ele fez um gesto com a cabeça, em afirmativo e saiu
para o interior da pousada. Aproveitando o ensejo, fui ao
encontro de Zambi. Assim que me aproximei, ele disse:
– Vamos sair logo daqui! Depois conto tudo...
Ao acabar de falar isso, fez um gesto para que eu montasse
num leopardo. Ele, por sua vez, montou num leão. Saímos
dali em disparada, sem deixar vestígios.
Chegamos à ilha “Dois Irmãos”. Caminhando pela areia
da praia, Zambi esclareceu-me:
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– Nós preparamos uma simulação para os Reptilianos,
na qual eles pensaram que as suas companheiras do
GESH faleceram, antes mesmo da decolagem do avião.
– Ah, bom! Eu percebi algo de diferente assim que o vi, na
pousada. D. Margarida já nos relatou sobre fatos parecidos
a este, em outras viagens que o GESH fez. Eu só estranhei
porque ela não me avisou o dia e a hora em que o Grupo iria
embora, sendo que ordenou-me um trabalho, em conjunto
com os nossos Irmãos Intra-marinhos. Assim que terminei,
quis passar-lhe o relato de tal tarefa...
– Ela não avisou, justamente, para que menos pessoas
soubessem que todo o trabalho do Grupo já havia
finalizado. Quanto menos pessoas soubessem, melhor
para o bom andamento da obra. Assim, chegarão mais
tranquilas e seguras, no regresso ao lar. E não pense que
ela se esqueceu de você. Antes de dirigir-se ao aeroporto,
pediu-me para lhe avisar que os trabalhos foram
encerrados e que, em breve, vocês irão se ver no GESJ.
Sorri-lhe, respondendo:
– Ainda bem que não me desesperei com a notícia que o
Reptiliano me passou, lá na pousada! Poderia ter colocado
nosso trabalho a perder, se agisse desta forma.
– Exato, minha irmã! Mente disciplinada e sempre
voltada ao Alto; equilíbrio, fé e segurança, pois fazemos
parte de uma mesma engrenagem: se um componente
entra em desalinho, todo o trabalho será afetado direta
ou indiretamente.
Terminado nosso diálogo, Zambi foi “evaporando-se”.
161

Era como se eu estivesse conversado com um espectro, ou
uma projeção. Vi, ainda, sua imagem e a dos seus “felinos”
sobrevoando todo o arquipélago de Fernando de Noronha,
passando por entre o lugarejo, a mata, as praias, enfim,
todo o arquipélago recebeu sua proteção.
Vi muitas ondinas, golfinhos, baleias e outros animais
aquáticos fazendo uma saudação ou um louvor para
Deus, agradecendo a Jesus pela paz e amor, restaurados
naquela região. Antes de voltar ao corpo físico, fiquei
ainda embevecida com a ilha “Dois Irmãos”. Senti que ali,
por entre as duas pedras que compõem este monumento
natural, havia um Portal de Luz. A vibração daquela ilha é
muito forte e intensa, fazendo pulsar, em mim, sentimentos
sublimes e benfazejos.
Em 06/11/2009
75. MAIS BATALHAS
Vi todas as componentes do Grupo de Estudos Shama
Hare (GESH) em posição de combate. O local da batalha foi
numa praia do arquipélago de Fernando de Noronha-PE.
A posição de combate era em formato de triângulo, onde
Margarida posicionava-se na frente, três companheiras no
meio e três companheiras atrás.
O confronto deu-se contra os Reptilianos e os vampiros.
Eles, por sinal, estavam em número maior e formando filas,
um ao lado do outro. De repente, D. Margarida falou-lhes:
– Em nome da Luz, abaixem as armas e rendam-se à
Força e ao Amor de Jesus!
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Nenhum deles atenderam ao pedido de Margarida.
Novamente, ela falou-lhes:
– Que a batalha inicie-se! A vitória, como bem sabeis,
será das Hostes da Luz. Não aceitaram as nossas palavras
de amor e fraternidade. Serão, então, redimidos pela dor.
Salve a Força da Luz!
Um chefe ou comandante trevoso redarguiu:
– São vocês que devem render-se ao nosso poder,
pois estão em número menor e fatalmente servirão para
o nosso repasto. Nossa vitória já é certa!... Rendam-se,
senão serão dizimadas por nossas espadas. Não sobrará
nenhuma de vocês para contar a história!
– Vossas escolhas já foram feitas, assim como as nossas.
Que seja feita a Vontade do Pai, concluiu Margarida.
Após essas palavras finais, a luta começou.
Imediatamente, o triângulo aumentou. Uniram-se ao
Grupo Irmãos Extraterrestres. Vi que Irmãos Intraterrestres
estavam na retaguarda, esperando o momento exato de
recolherem os seres trevosos abatidos e feridos.
Ao mesmo tempo em que via esta batalha, vi a
perplexidade do chefe trevoso ao notar que mais e mais
Irmãos Extras surgiam para a batalha. Ele, inclusive, em
dado momento da luta, ficou nervoso, pois sempre que ele
ordenava que mais soldados trevosos aderissem ao seu
exército, mais Irmãos Extras vinham ao socorro de nosso
Grupo.
Obs.: O que eu estava vendo foi interrompido, pois
o tempo para a concentração escoou-se. Porém, tenho
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certeza de que o Grupo ganhou a luta, visto que todas estão
vivas e com saúde[17].
Em 21/11/2009
76. DESOVA DE REPTILIANOS
Vejo, no plano astral, Reptilianos em diversas favelas
do Rio de Janeiro-RJ, confabulando, entre si, sobre qual a
melhor forma de conseguirem despachar os ovos de sua
espécie.
Eram muitos ovos e, no interior de cada um deles, pude
ver filhotes de Reptilianos prontos para nascerem, pois eles
estavam fazendo força para saírem da casca do ovo.
Após, recebi a orientação abaixo:
Desova dos Reptilianos no plano astral, porém, muito
próximo com o plano físico.
Estas nefastas criaturas os distribuíram, em diversos
pontos das favelas cariocas, onde haja reciprocidade de
vibrações inferiores.
Senti muito forte a presença de André Luiz. Então, fiz a
seguinte pergunta:
Médium – O Irmão, que traz estas informações, é André
Luiz?
André Luiz – Sim.
[17] Nota: A médium, que teve este desdobramento, não foi a Fernando de Noronha-PE. Ela ficou em Vitória-ES e esta vidência aconteceu
quando estávamos lá. Realmente, houve batalhas bem acirradas, no
astral daquela ilha.
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M – Irmão, pelo que entendi, os Reptilianos não pouparão
esforços para que os seus ovos vinguem, não é mesmo?
A. L. – Sim. Os Reptilianos almejam adquirirem a
forma humana, que perderam há muito tempo, devido
às sucessivas quedas, em diversos Planetas. Querem,
de qualquer forma, voltarem-se a forma humana,
porém, sem esforçarem-se em renovação. Com o
propósito firme na elaboração de novos corpos, aliado
ao conhecimento científico que adquiriram na área da
Biologia e da Genética, crêem que a sua raça será a única
que prevalecerá na Terra, após a “batalha final”. Pensam,
também, que não serão exilados e que escravizarão os
seres terráqueos; então, a sua prole será a governadora
de todos os que aqui habitarem, após tal batalha.
Não se concretizará tal intento, porque “onde
há a força maior, cessa-se a menor”. Ao invés de
aproveitarem a oportunidade de estadia que tiveram
na Terra, para onde vieram deportados há milênios,
preferiram dar vazão a rebeldia, ao ódio, a crueldade,
indo, mais uma vez, contrários às Leis e Desígnios do
Pai Misericordioso. Esquecem-se de que não são deuses
e que se muito conhecimento eles adquiriram foi para
ser usado em benefício do próximo, e não para os seus
próprios benefícios.
Esta desova de Reptilianos não vingará, visto que
todos os combatentes da Luz, incluindo vosso Grupo,
obedecerá às ordens do insigne Comandante Setum
Shenar, Vice do Comando Ashtar que designou fossem
extirpados todos esses irmãos inferiores do nosso Orbe,
em qualquer plano e sub-plano.
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Todos serão devidamente retirados e encaminhados
às Naves-Prisões, até que chegue o momento de serem
deportados para outro Planeta, inferior a este, antes da
verticalização do eixo da Terra. Nascerão em mundos
primitivos, onde não existam regiões umbralinas, ou
regiões do astral inferior, conforme existe na dimensão
em que a Terra ainda se encontra.
Cada Centelha Divina faz a sua escolha; e, de acordo
com a escolha que é feita, deverá purgar todas as toxinas
que aderiu em seus corpos astrais, na sua vestimenta
etéreo-astral. Não há como, uma criatura galgar o plano
mais puro da Criação, habitar em esferas sublimes, sem,
contudo, limpar suas vestes, isto é, seus corpos.
Precisam, principalmente, drenar as mazelas e cargas
tóxicas aderidas no âmago de suas almas, por longo e
áspero período, no plano físico, em Orbes inferiores. Com
o passar do tempo, visto que o mesmo é infinito na Seara
Divina, eles reconhecerão que são criaturas imperfeitas e
pequenas perante a Perfeição e a Grandeza do nosso Pai
Magnânimo e Onisciente.
Amor e humildade, eis o que lhes faltam. Burilando e
sorvendo o remédio amargo, sofrendo e aprendendo,
tropeçando e levantando. É desta forma que alcançarão
as Paragens Celestiais.
E um dia, no infinito espaço de tempo que lhes
servirá de precioso amigo, tornar-se-ão anjos e poderão
regressar ao lar de origem, que não será a Terra.
Salve a Luz! Salve o Amor do Mestre Jesus!
André Luiz
Em 05/12/2009
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77. A FORÇA DA NATUREZA CRIOU
ENERGIA NECESSÁRIA PARA QUE
ATUÁSSEMOS MAIS FORTEMENTE
Salve a Luz!
Irmãos, ao desencadear o desastre natural, o terremoto
que houve no Haiti, foi o momento para quebrar os
grilhões das vítimas aprisionadas às regiões inferiores do
astral, daquele país.
A Força da Natureza criou energia necessária para que
atuássemos mais fortemente.
Muitos sofredores estão sendo socorridos; não
somente os que desencarnaram nos desastres, mas
aqueles que eram mantidos escravizados pelos Magos
Negros e Reptilianos, nos seus laboratórios macabros.
Há, ainda, forte energia deletéria circulando naquele
ambiente, devido o longo tempo de manipulação das
práticas de feitiçarias e atividades atrozes. Mas, muito já
foi desencadeado pela Espiritualidade Maior.
Seguiremos resgatando, pois chegou o momento de
libertar essas vítimas da sua imprudência.
Paz, a todos!
Tarcílio, Instrutor do GESJ
Em 22/01/2010

167

78. OS REPTILIANOS AGINDO EM BRASÍLIA
Vi Brasília muito agitada e com uma nuvem negra,
cobrindo o céu. Concentrei-me fortemente. Não via mais
as pessoas no seu corpo físico, porém, andando em corpo
astral. A vidência era no aspecto da política em Brasília,
sendo ligado ao poder dos políticos conhecidos.
Havia um “Portal Dimensional”, por onde aquelas pessoas
desciam para uma cidade do astral inferior, localizada
abaixo do Planalto Central. Túneis ligavam essa cidade à
uma fazenda da região.
Seguindo por um destes túneis, encontrei-me na fazenda.
Naquele momento, um Reptiliano discursava para um
grupo de pessoas, passando instruções. Captei as seguintes
palavras:
Vamos mudar as peças do poder político para não
chamar a atenção.
Eles não serão descartados. No entanto, precisamos
tirar o foco delas para não atrapalhar nossos planos.
Em uma hora, mais oportuna, abordá-lo-emos para
novos trabalhos (refere-se aos políticos mais influentes e
envolvidos em corrupção).
Em 19/02/2010
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79. TRABALHAR, CONFIAR E PERSEVERAR,
EIS O RECOMENDADO PARA O MOMENTO
Viagem Astral: Em algum lugar, nas zonas do astral
inferior, vi um Portal Negativo sendo aberto por Reptilianos.
Eles controlavam a passagem dos seres inferiores ou
trevosos que viriam à superfície, naquele momento.
Notei que eram muitíssimos e que um dos Reptilianos
dizia o seguinte:
– Hoje, subirão vocês dois, apontando para dois seres
com forma de lesma. Amanhã, continuou ele, subirá você,
indicando um ser com forma de aranha.
Em outro momento, vi estes mesmos Reptilianos
monitorando os médiuns e doutrinadores do GESJ. Eles
portavam, em suas mãos, um aparelho semelhante a uma
televisão portátil, sendo um pouco maior que um celular.
As imagens que apareciam na tela eram em tempo real.
Tudo o que se passava no dia a dia de um trabalhador do
nosso Grupo, no plano físico, aparecia naquela “pequena
televisão”.
Logo após, ouvi um deles, creio que era o “chefe”, ordenar
a um outro Reptiliano:
– Vá atrás de “fulana” e veja tudo o que possa aborrecêla em seu serviço, na sua casa, enfim, na sua relação com
as pessoas, de um modo geral. Quero que ela perca o
controle emocional e se desestruture, abrindo “brecha”
para atacarmos. Não perca tempo! Ande logo!... Colha
as informações e me passe tudo o que você coletar, para
que possamos traçar uma estratégia de ataque.
169

Em seguida, senti muito forte a presença do nosso Mentor
João Batista. Vi-o segurando um cajado, trajando a veste
típica de um hebreu, parecendo-me, de certa forma, com
um pastor.
Fitava-me com o olhar sério, penetrante e sereno,
passando-me a sensação de que ele, de fato, está “tomando
conta” do seu rebanho e que sabe tudo o que se passa, em
meu íntimo. Ele, até então, não me disse nada. Era como se
eu pudesse “ler” nos seus olhos.
Instantes depois, captei a comunicação abaixo:
Salve a Luz do Divino Mestre Jesus que a todos conduz!
Filhas amadas, eis que venho até aqui trazer-vos
energias de bom ânimo e confiança para vossas almas.
As conquistas na Seara do Mestre Jesus são árduas e
sem privilégios, tornando-se, por isso, um longo caminho
pelo qual deveis trilhar. Constantemente, deveis estar
em alerta, como um pastor que pressente quando o lobo
se aproxima para atacar seu rebanho. Prudência e astúcia
em vosso cotidiano, como bem dizeis o Mestre Shama
Hare.
Prudência em vossos atos, palavras e ações para não
diminuir a força de vosso escudo interior.
Astúcia, para que possais empunhar correta e
sabiamente a espada do conhecimento e do Amor, na
luta contra os seres em nível inferior de evolução.
Guerreiras! Ficai atentas, pois as batalhas ainda não
acabaram! É só verificardes a posição que vosso Grupo
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vem galgando, a cada dia, que constatareis que as Trevas,
sem demora, “armam” mais um novo combate contra vós.
Os Guerreiros da Luz, nossos Irmãos Extras e
Intraterrestres, vos têm preparado, contudo, há a
necessidade, urgente, de conservade-vos na disciplina
de conduta; na obediência e submissão às tarefas que
vos são incumbidas; e muita dose de fé, resignação e
coragem no enfrentamento de vossos débitos pretéritos,
destituindo-vos de toda e qualquer vontade de vosso “eu
inferior”.
A Vontade, que será cumprida, é do nosso Pai Maior e
não vossa. Não esmorecer jamais, pois a tudo e a todos
Ele proverá!
Trabalhar, confiar e perseverar, eis o que vos recomendo
no momento.
Mentes e corações atentos, visto que mais uma batalha
aproxima-se.
Eu vos deixo na Paz e no Amor, do nosso Divino
Salvador.
Salve a Força da Luz!
João Batista
Em 23/03/2010
80. QUE O AMOR OS TRANSFORME EM LUZ
Paz sobre todos os quadrantes planetários!
Paz também em vossos corações!
O Sol mais intensamente brilhará, quando a energia
densa acabar.
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Os Reptilianos atacam. Desferem golpes aleatoriamente,
buscando acertar o alvo: os Núcleos de Luz.
Lutas, lutas intensas ocorrem e cada vez mais próximas,
uma das outras, com curtos intervalos.
Guerreiros da Luz! Abastecei vossas reservas de amor
e fé, na Fonte Inesgotável do Amor do Pai, representado
por Seu Filho Jesus, pois não abandonareis os campos de
batalha, até que a última “fera”[18] tombe inerme.
Mal vossos espíritos desligam-se do corpo físico, já se
deparam com o trabalho no Exército da Luz: batalhas,
resgate de seres infelizes, destruição de redutos trevosos.
O saneamento planetário das zonas astralinas
inferiores é intenso e sois paladinos trabalhadores. Mas
possuis, ainda, falhas em vosso caráter que, por mínima
que seja, deveis domar. É por isso que o conhecimento
vos chega para mudar vossa compreensão de que a vida
na matéria é ilusória; é veículo de expurgo para o espírito,
das toxinas venenosas adquiridas no translado das
existências, quando vagastes nos planos inferiores que
hoje saneais com forças e mentes, no esforço conjunto
com os Seres evoluídos.
Os Reptilianos e outros “seres negativos” perversos
e cruéis, não abandonarão seu intento de destruir-vos.
Enquanto permanecerem iludidos de sua força e do seu
poder, buscarão destruir os filhos do Cordeiro. Esses seres
são maus condutores religiosos e políticos, deturpam
[18] Nota: Feras são seres humanos, cujos corpos astrais encontram-se
completamente deformados; também são ferozes e cruéis.
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as palavras do Mestre Jesus e utilizam-se daqueles que
usam o verbo para iludir as massas.
A massa humana, ignorante e viciada, atendelhes o comando por não possuírem força e vontade
ativa; desejam apenas a satisfação dos seus vícios e
degradações morais, atendendo ao comando daqueles
que os satisfazem. Esses últimos são menos culpados
que os primeiros porque estão inconscientes, dominados
pelos vícios.
O caminho de vossa redenção é o trabalho, em nome
de Jesus.
Que a coragem não vos falte, a fé vos sustente e o amor
vos transforme em Luz.
Setum Shenar
Em 26/03/2010
81. EU ME VI SENDO EXILADA PARA A TERRA
Vidência: Estava numa sala, deitada num divã, ouvindo
orientações de Rampa. De repente, ele fez uma regressão
comigo, na qual vi-me em outro Planeta. Não me detive
em saber qual o nome do Planeta e nem sua localização,
na Galáxia. Concentrei-me, apenas, nas cenas em que iam
surgindo em minha tela mental.
Naquele Planeta, eu pertencia a uma “Confraria
de Feiticeiros”, ou Magos Negros, pois utilizávamos o
conhecimento de magia para o lado negativo. Éramos
cinco integrantes: três homens e duas mulheres. Naquela
existência, eu me vi no sexo feminino, como hoje.
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Todos os cinco, no momento da “transição planetária”,
pela qual o referido Planeta passou, foram exilados. Fomos
capturados por naves-prisões e degredados para o Planeta
Terra. Imediatamente, caímos nas profundezas do Abismo,
permanecendo por lá bastante tempo.
Em dado momento, já me vi desvencilhando daquele
grupo e refazendo minha trajetória ascensional. Contudo,
os demais companheiros não aceitaram minha separação
e atacaram-me várias vezes, a fim de que eu retornasse ao
erro, nas práticas de feitiçaria.
Vi que um deles, com o passar do tempo e relutando em
modificar-se, aliou-se aos Reptilianos. Penso que ele foi o
líder de nosso grupo, visto que estava sempre a frente das
nossas execuções maléficas.
Tornou-se meu desafeto, pois, além de compactuarmos
nos atos inescrupulosos, mantínhamos um vínculo
amoroso.
Vez por outra, quando vejo um Reptiliano me atacando,
é o rosto daquele mesmo homem que vejo. E, ao fazer
essa regressão, Rampa me disse que se tratava da mesma
pessoa.
Em 10/04/2010
82. DINO, O EX-REPTILIANO, A CAMINHO DA LUZ
Amigos! É com imensa alegria que, mais uma vez,
dirijo-me a vós, trazendo notícias dos progressos que
venho fazendo na depuração das forças negativas, que
um dia, dominaram minha alma.
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Sentimentos humanos incríveis, de que nem me
recordava mais, venho experimentando e, ao senti-los,
é como se correntes de eletricidade percorressem meu
corpo, em diferentes intensidades, reativando células e
terminações nervosas, antes paralisadas pela crueldade
e frieza do meu coração. É difícil para eu explicar todo
procedimento de recuperação e restauração dos circuitos
que fazem de mim um ser humano.
Tudo é novo. Estou renascendo e como me encontro
nesse estado de transição, entre o que fui e o que ainda
virei a ser em definitivo, tenho mais facilidade para
retomar formas antigas, tanto do Reptiliano que fui,
quanto das demais formas pelas quais precisei passar.
Por essa razão, fui convidado a trabalhar junto a
vós. Fiquei muito contente por já haver conquistado
esse patamar do trabalho, pois quem aqui chega na
condição de trabalhador, imprime a velocidade que
desejar ao progresso porque passa a depender mais e
mais da própria vontade, fazer mudarem as tonalidades
vibratórias de sua frequência.
Viram como já aprendi tudo isso?
Aqui estou porque vou trabalhar na espionagem e no
enfrentamento das “forças” que persistem em atacarvos. Serei mais um guerreiro: ora disfarçado e infiltrado
nos redutos das feras; ora grande e forte, mas com outra
aparência para enfrentá-los.
Ficarei de guarda, por certo período, animando a
aparência de um dinossauro vegetariano, com a qual
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iniciei minha nova jornada de redenção[19].
A força da Luz é maior; ela tudo pode e com ela
conseguirei realizar esse trabalho tão importante, que
estão me oferecendo.
Por hora, é só o que tenho a vos dizer.
Muito agradeço e agora, feliz, começo a descobrir o
sentido da felicidade porque posso servir àqueles que
tanto me ajudaram.
Que uma esfera de paz nos envolva, fortalecendo-nos
nas realizações que nos cabem e que sigamos, amigos, a
lutar pela causa do Cristo.
Dino
Em 10/04/2010
83. “CAMPO DE CONCENTRAÇÃO”
DOS REPTILIANOS
Fui levada a um “campo de concentração” dos Reptilianos,
localizado em alguma região abismal. Lá, havia um
comandante que dizia o seguinte:
– Meus caros combatentes! Empenhem-se mais na luta
contra os seguidores do Cordeiro. Façam uma varredura
em todos os locais das zonas astrais inferiores, buscando
os inimigos do passado de cada indivíduo que trabalha
ou frequenta o GESJ.
[19] Nota: Até agora, ao que sabemos, Dino, nome que lhe dera uma
médium do GESJ, foi o único Reptiliano, autêntico, que escolheu o caminho da redenção espiritual. Isso aconteceu, após ter tido permissão
para assistir algumas reuniões nossas.
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Além de nossos assédios e perseguições, quero o maior
número possível de seres no encalço dos trabalhadores
da Luz.
Avante, guerreiros! Cobrarei resultados, pois o tempo
urge!...
Dizendo isto, vários Reptilianos dividiram-se em grupos,
cada qual indo a um determinado plano ou sub-plano do
Abismo, a fim de “aliciarem” aqueles que possuem algum
vínculo com os componentes ou frequentadores da Casa.
Súbito, voltei ao GESJ e vi que André Luiz me
acompanhava. Nosso valoroso instrutor, com um gesto, me
pediu para ir ao pavimento onde se realizam as palestras.
Enorme foi a minha surpresa quando me deparei com um
Portal de Luz, na parede frontal do GESJ.
Não tenho palavras para descrever tão maravilhosa cena.
Mas, pude perceber que o Portal era muito cumprido – em
sentido vertical - e com o formato de triângulo. Encobria-o
uma Luz branca com matizes dourados.
André Luiz, passando a destra em meu chacra frontal,
entre as sobrancelhas, pediu que me concentrasse mais.
Então, notei que nossos Irmãos de Alta Hierarquia Espiritual,
inclusive Extras e Intraterrestres, utilizam esta “passagem
de Luz” para comunicar-se com nosso Grupo. Concluí desta
forma, pois vi o Mestre Ramatis chegar em nossa Casa por
este Portal, juntamente com uma frota de Patrulheiros da
Luz, todos com vestes de guerreiros. É difícil para mim em
descrevê-los, tamanha a grandiosidade e beleza.
Intensa Luz azul envolveu toda a atmosfera da Casa
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Espírita, qual diamante que cintila suas cores, pura e
suavemente. Comecei a sentir uma vibração extraordinária,
de fraternidade e amor.
Logo em seguida, captei as seguintes palavras do nosso
querido Mestre:
– Assim como aumentam os Exércitos das Sombras,
aumentam em proporção igual ou maior o número de
combatentes nas Hostes da Luz.
Que a Vontade do Pai seja cumprida!
Após, o Mestre solicitou que os Patrulheiros da Luz
acompanhassem os Reptilianos e os inimigos do passado
em suas investidas contra os seareiros de Jesus, para que
nada ocorra além do que o carma individual permita.
Controlando minha emoção, captei, por fim, a seguinte
mensagem de André Luiz:
Irmãos, salve o Amor do Mestre Jesus!
As cargas negativas destinadas a este Grupo, bem
como aos seus trabalhadores, intensificam-se.
Não somente os perseguidores da Luz vos atacam
ferozmente, mas também vossos perseguidores pessoais.
É o momento final para que tais criaturas tenham
a oportunidade de escolher seus destinos, sendo
submetidos à Lei de Causa e Efeito, ajustada pelas Leis de
Justiça e do Progresso.
Cada Centelha Divina faz sua escolha e, de acordo
com a escolha que é feita, novas existências difíceis e
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dolorosas os aguardam, até que trilhem o caminho de
volta a Casa do Pai.
Os seres bestiais, assim como nós, são filhos de Deus,
nossos irmãos, e também precisam sentir o Amor Infinito
de nosso Pai, por acréscimo de Sua misericórdia e
compaixão.
Tais criaturas, espíritos imortais, permanecerão onde
os seus sentimentos e vontade os conduzirem. Assim
será, pois adentrar no Reino de Deus deve ser escolha
pessoal de cada criatura e não imposição dos Servidores
da Luz.
Irmãos amados! Estão convocados a firmar seu
propósito nas Lides do Cristo, dando o testemunho do
progresso tantas vezes adiado.
Os alistados no Exército do Bem, devem interiorizar os
Ensinos do Mestre Adorado, pois são instrumentos em
nossas mãos na perseverança do trabalho redentor.
Lutem contra seus defeitos e fraquezas, tendo a
certeza de que serão sempre guiados pela Força Maior,
que conduz o planeta.
Assim, construirão fortalezas íntimas, no compromisso
verdadeiro com os ideais sublimes, em seu caminho de
libertação, enquanto Centelha Divina.
Reafirmem, a cada dia, através do trabalho na Seara do
Cristo, o novo tempo de união, paz e amor entre os povos
da Terra. Tenham fé e acreditem nas mensagens que
chegam, esclarecendo sobre os momentos finais, pelos
quais passam a humanidade e que concitam à renovação
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íntima, a fim de não serem exilados.
Não existe meio termo: ou estão à direita ou estão à
esquerda do Cristo. O momento é de escolha e nenhuma
injustiça será praticada contra os filhos de Deus.
Que a paz esteja sempre presente em seus corações.
Salve a Luz! Salve Jesus!
André Luiz
06/07/2010
84. AS LUTAS CONTINUAM ATÉ QUE NÃO
HAJA MAIS TREVAS SOBRE A TERRA
Irmãs, paz e bondade em vossos corações.
Os Núcleos que cultuam os Reptilianos estão sob severa
vigilância da GFBU, pois eles albergam em seus sítios,
pela fartura do ambiente denso, espíritos provenientes
do Abismo em direção a superfície, com o objetivo de
atacar a humanidade incauta e os Núcleos de Luz.
Vigiamos de perto estas Comunidades das Trevas no
plano físico, e muitas vezes, quando ali se concentram
grande contingente de seres perversos organizando
algum ataque, há confronto e os abatemos, resgatandoos para o exílio.
Os invigilantes indivíduos, que a estes Núcleos se ligam,
não imaginam o perigo ao qual expõem suas almas, pois
a maioria dos imprevidentes, não conhecem a realidade
das criaturas às quais unem seus destinos, sofrendo-lhes
a influência direta para concretização dos seus planos
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perversos de dominação e poder sobre a Terra.
O joio e o trigo definem-se no Planeta, atraindo-se
mutuamente. Aqueles afinizados com a Luz do Cristo
repelem tais ambientes, mas, aqueles que ainda são
dominados pelas faixas do orgulho, vaidade, egoísmo
e descontrole das emoções são atraídos, incontinente,
para tais lugares.
Nada podemos fazer para interferir nas escolhas de
cada um. As Leis de Deus aí estão para todos e cada um
segundo seu merecimento.
Os seres perversos trabalham intensamente,
celeremente, para garantir sua permanência na Terra,
e buscam por todos os métodos encontrar meios de
sustentarem-se, onde nunca poderão permanecer.
Seus métodos são cada vez mais cruéis, porque para
atingir seus objetivos estimulam maior violência a fim
de abastecerem-se das energias de baixa vibração,
destiladas pelas ondas de medo e terror que espalham
por onde passam. A violência desmedida com requintes
de crueldade e vileza, as intrigas, o medo e o pavor,
emanam energias muito densas que os sustentam
nas experiências macabras, cruéis para tornarem,
novamente, a forma humana.
Seguem iludindo-se e iludindo seres humanos que
com eles se afinizem em suas várias intenções.
Mais e mais se definem os “Núcleos das Trevas” na
superfície terrena; e um a um, serão destruídos pela Luz.
Orai e vigiai irmãos, não permitindo as quedas
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vibratórias que vos expõem aos perversos seres que
vos perseguem, pois são impiedosos e poderão vos
ferir gravemente. Mantende as mentes ligadas aos
Planos Superiores e praticai as lições de amor e perdão
ensinadas pelo Divino Amigo, para que estejais sempre
invisíveis às trevas.
As lutas continuam, e assim será, até que não haja mais
trevas sobre a Terra.
Salve Jesus.
Setum Shenar
09/07/2010
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Anexos

RESENHA DE IDALINA
Pela manhã, ligando a TV e sintonizando o “Discovery
Channel”, estava em exibição um programa sobre
estudos científicos, realizados com paranormais nos
Estados Unidos da América. Não me lembro qual o órgão
financiador da pesquisa, mas creio ser uma entidade
governamental.
Em resumo, eis o que ouvi:
O pesquisador abria um mapa mundi sobre a
escrivaninha e ali, marcava as coordenadas, longitude
e latitude desejadas, que eram, em seguida, informadas
ao paranormal presente. Ele, por sua vez, se concentrava
profundamente e, em pouco tempo, informava
corretamente o nome da cidade, ou país, ou cadeia de
montanhas, ou o que existisse naquele local.
Em determinado momento, após uma citada
coordenada, não passada para o telespectador, o
médium viu, em lugar afastado, longe das cidades ou
povoações e em meio a muitas árvores – não me lembro
se era um parque ou uma floresta – um edifício grande,
de dois pavimentos, como se fosse uma grande escola
ou hotel. Nos pátios, em volta do prédio, havia militares
de guarda. Aproximou-se mais e percebeu a existência
de um ou dois grandes elevadores e questionou-se,
intimamente, porque um edifício, tão baixo, precisaria
de elevadores, com aquela capacidade.
De repente, por intuição, pensa que se os andares
não estão para cima, estão construídos no subsolo. E
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de imediato, entra num deles e desce, por dez andares.
Então, o que vê e descobre deixam-no em pânico: são
centenas de pessoas enlouquecidas, desgrenhadas,
desgovernadas, submetidas às mais atrozes e torturantes
experiências, inclusive genéticas, com médicos,
enfermeiros e cientistas. Essas pessoas/cobaias eram
recrutadas ou sequestradas entre loucos, mendigos e
andarilhos, que se perdem da família pelos caminhos do
mundo.
O paranormal ou médium saiu do transe, entrando
em grande crise de choro e desespero, que duraram
horas, sem conseguir pronunciar uma palavra sequer.
Após revelar o que viu, os colaboradores do programa
entraram em contato com o FBI, ou alguma outra entidade
equivalente, que fez as investigações necessárias,
constatando a veracidade das informações. Foi feita
a evacuação do local, a demolição da construção e a
desativação das pesquisas; entretanto, não foi revelado o
governo e país que permitiram tais atrocidades.
Em 03/09/2001
OS MISTÉRIOS DO MUNDO
SUBTERRÂNEO, POR LU GOMES
Uma dessas bases alienígenas poderia estar em Dulce,
uma sonolenta cidadezinha, no norte do Novo México,
onde cerca de 900 pessoas vivem a 3 mil metros de
altitude, na reserva apache de Jicarilla. É embaixo dessa
região, mais precisamente sob o imponente monte
Archuleta Mesa, que supostamente está instalado o
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laboratório biogenético, controlado por alienígenas,
em conjunto com militares americanos. Dizem que essa
instalação foi resultado de um acordo, com o chamado
“Tratado Greada”, que o governo Eisenhower fez com
entidades alienígenas, em 1954.
OVNIs são visto com frequência sobrevoando a região,
mas ninguém sabe onde, exatamente, fica a entrada
do laboratório secreto. O que estaria acontecendo, lá
embaixo?
O Mundo Subterrâneo esconde toda sorte de segredos,
mas algumas revelações vieram de um informante
misterioso chamado Thomas C., que afirma ter trabalhado
como oficial de segurança, na base subterrânea Dulce. A
história de Thomas C. parece cruzar a fronteira do mundo
real e invadir a terra da ficção científica, ou melhor, do
terror científico.
No final de 1979, o militar Thomas C. já não aguentava
mais encarar a realidade que tinha de confrontar. Como
oficial de segurança, de alto nível na base de Dulce, ele
já vira muitas coisas perturbadoras. Atacado por sua
consciência, ele resolveu desertar, levando consigo tudo
que pudesse.
Usando uma pequena câmera, tirou mais de trinta fotos,
dos vários níveis do complexo subterrâneo; apanhou,
ainda, alguns documentos, uma fita de vídeo do centro
de controle, que mostrava imagens de corredores,
laboratórios, alienígenas e funcionários americanos,
desligou o alarme e o sistema de vigilância, de uma das
cem saídas para a superfície e abandonou a base.
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Thomas C. alega que existem mais de 18 mil pequenos
ETs “cinzentos”, em Dulce e, também, alguns grandes
“reptóides” ou humanóides reptilianos. Os alienígenas
de Thomas C. são andróginos e reproduzem-se por
partogênese[20]. A maioria deles, trabalha nos níveis
6 e 7 e mora no nível 5, onde o único sinal, em inglês,
está sobre um tubo de transporte: “Para Los Alamos”. Os
sinais de identificação, nas portas e corredores, são uma
combinação de caracteres alienígenas com o sistema de
símbolos universais. Os elevadores são magnéticos.
No nível 2, ficam os trens, os transportes, as máquinas
para cavar túneis e os discos voadores.
Já no nível 4, pesquisa-se a aura humana, a telepatia, a
hipnose e os sonhos. Thomas afirma que os pesquisadores
já sabem como separar o corpo “bioplasmático” do corpo
físico para colocarem “uma entidade” no homem, depois
de removida a “matriz de força da alma”.
O nível 6, abriga os laboratórios genéticos, onde se
realizam experimentos com peixes, focas, pássaros e
ratos, que têm suas formas originais alteradas. Existem
humanos, com vários braços e várias pernas e diversas
jaulas com humanóides, semelhantes a morcegos, com
2 metros de altura.
No nível 7, de maior segurança, ficam as celas onde
“milhares de cobaias humanas” aguardam a vez,
geralmente drogadas e confusas, onde embriões de
humanóides são mantidos em geladeiras. Um inferno,
verdadeiramente dantesco.
[20] Nota: Partogênese = forma de reprodução sexual, em que o óvulo
se desenvolve sem ter havido fertilização.
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As espécies cinzentas e reptóides são altamente
analíticas e tecnologicamente orientadas, segundo
Thomas C. Tiveram antigos conflitos com outras
sociedades espaciais e devem estar aqui se preparando
para uma “guerra futura”. Thomas C. também disse que os
ETs não querem nem os minerais nem a água terrestres.
O que eles querem mesmo é a “força magnética” que
surge e passa pela Terra. Os alienígenas sabem como
armazenar essa força, de um modo desconhecido para
nós. Para os ETs, esta é a coisa mais valiosa do nosso
Planeta.
Texto extraído da “Revista Planeta” 06, Ano 24
Em Junho de 1996

O GUARDIÃO DO BALUARTE
Numa igreja, na futura capital do Planeta Terra no
Terceiro Milênio, no dia 15 de outubro de 1997, três da tarde,
um ainda enérgico e vigoroso general reformado, ao erguer
os olhos após uma prece silenciosa, vislumbra a imagem
do guerreiro invencível conhecido por todos os cristãos. De
pé, diante dele, com três metros de altura, vestindo uma
armadura brilhante de cor dourada, aparentando pouco
mais de vinte anos e segurando uma gigantesca espada que
irradia uma luz de um azul intenso, está a figura imponente
do Arcanjo Miguel, o “Príncipe das Legiões Celestiais”.
O Arcanjo encara o atônito general, percebendo ter sido
reconhecido, e começa a falar num tom solene, mas, ao
mesmo tempo, cheio do verdadeiro amor, amor divino, o
amor impessoal:
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Eu sou o que eu sou. Eu sou Miguel, o Arcanjo da
Vontade Divina. Trago-te uma mensagem que deves
partilhar com teus colegas de farda. Haverá guerra civil!
Haverá guerra nuclear! Convoco-te para lutar ao meu
lado. O “Apocalipse” está sobre a humanidade agora. O
“Grande Julgamento” aproxima-se. A “Besta” preparase para a sua aparição aos olhos do mundo. Ele é o
representante da “Loja Negra de Sirius”, o maior mal que
já caminhou entre os homens. A partir de 1998, a Terra
mover-se-á com mais violência, começando a separar o
joio do trigo. O sistema econômico que vocês chamam
de capitalismo será destruído. As massas humanas
empobrecidas lançarão sua fúria sobre os privilegiados,
em grandes chacinas. Vizinhos lutarão contra vizinhos,
povos contra povos, nações contra nações. Prepara-te!
Olha para a civilização ocidental. Consegues ver Deus
nela? Certamente que não. O que é o orgulhoso Ocidente
senão a personificação do materialismo consumista?
A mídia que a todos hipnotiza diz a vós que as únicas
motivações da existência humana são o consumo, a
ostentação de símbolos materiais de riqueza e as fúteis e
vulgares paixões doentias que os ocidentais chamam de
amor, envolvendo-se num ciclo interminável de sedução
que, aos nossos olhos, lembra o cio de cães e gatos.
Olha para os jovens das classes medias ocidentais, tão
endeusados pelos meios de comunicação. Não passam
de fantoches da mídia, fúteis e materialistas, vazios
de mente e de espírito, presos na armadilha do culto à
beleza física e à sensualidade, como se os seres humanos
fossem animais irracionais, incapazes de transcender a
matéria através da Luz do espírito.
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Olha para as armas nucleares, que são condenadas
por todos os “Tribunais Cósmicos da Hierarquia da Luz”
e que ameaçam todas as formas de vida no mais belo
dos planetas do Universo. A Terra está gritando de dor,
violentada pelas satânicas armas e reatores nucleares,
pilhada pela busca desenfreada de recursos naturais não
renováveis destinados a alimentar a ensandecida espiral
de consumo. Mares e rios envenenados, atmosfera
contaminada, a camada de ozônio perfurada. É isso que
vós chamais de modernidade?
Olha para as fronteiras nacionais. Existem mesmo
japoneses, argentinos, venezuelanos, americanos,
chineses e russos? Não! Só existem terráqueos. Só
existe uma nação: a humanidade. Por que é tão difícil
compreender isso?
Olha para o papel do dinheiro no mundo. Ativos
financeiros, derivativos, um cassino de proporções
planetárias. O resultado é que pessoas, que constituem
uma parcela mínima da humanidade, detêm um
montante de meios de pagamento que lhes permite
viver como faraós, enquanto multidões incomensuráveis
afundam na miséria, na fome e na doença. Essas
desgraças não vos comovem, embora a morte de pessoas
famosas que se notabilizaram, acima de tudo, pelos seus
casos amorosos, suas jóias, suas roupas caríssimas e seu
trânsito pelos salões das elites parasitarias gere comoções
mundiais tão desnecessárias quanto patéticas.
Olha para a questão dos seres inteligentes, de outros
mundos. Vosso planeta é visitado, todos os dias, por um
sem número de raças cósmicas, de origens e propósitos
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os mais distintos, amorosos ou malignos. Muitos dos
Governos da Terra têm contatos institucionais regulares
com várias dessas raças.
Um arrogante e agressivo Governo da Terra, no seu
afã de submeter a humanidade ao seu jugo, recebeu
tecnologias extraplanetárias de viagem no tempo,
geração artificial de mudanças climáticas e geofísicas
de grande alcance, indução, através de ondas sônicas de
baixíssima frequência, de mudanças comportamentais
nefastas em povos inteiros, construção de naves
espaciais de grande poder de destruição e, nas mais
malfadadas de suas experiências com seres de outros
sistemas solares, produziu o vírus da AIDS e o vírus Ebola.
Pois que esse Governo prepotente, que quer dominar
o mundo, sem levar em consideração toda a dor e o
sofrimento provocado em pessoas inocentes pelos seus
planos malditos, saiba que nós, os Arcanjos, que somos
os Protetores do Universo, estamos monitorando cada
decisão de cada um dos seus membros.
O Governo do país que controla o Portal
InterDimensional, de um famoso deserto de vosso
planeta, está em contato permanente com nefastos
seres Reptilianos, oriundos de uma outra dimensão
de espaço-tempo, os quais estão na Terra, vivendo em
cidades subterrâneas, sob uma vasta região de desertos.
Os habitantes, desse país, não percebem que não
existe qualquer fato, em todo o Universo, que possa ser
ocultado dos olhos dos membros da “Hierarquia da Luz”.
Eles também não conseguem entender que não são um
povo eleito, simplesmente porque não existe nenhum
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povo eleito. Sim, nós inspiramos todos os antigos
profetas, citados no “Velho Testamento”. Mas, também,
apoiamos as missões de Jesus, Buda, Krishna, Gandhi e
Maomé, gostem ou não, os que acham que o Islã deve
ser destruído.
Nos dias de hoje, estamos ao lado de Sathya Sai Baba,
um dos seres mais iluminados que já caminharam entre
os homens, dotado, inclusive, tal como Jesus, dos dons
da cura e da ressurreição dos mortos. Cada um de nossos
enviados traz a mensagem adequada à cultura e ao nível
médio de evolução espiritual das populações, as quais
esta mensagem é destinada.
Nosso povo eleito está em todos os países e em todas
as religiões. Nosso povo eleito são todos os praticantes
do amor universal.
Chegará o dia em que tu dirás a militares do país, de que
estou falando, que eu, o Arcanjo Miguel, estou presente,
sem que possam ver-me, às mais secretas reuniões que
eles realizam. Conheço seus planos mais monstruosos.
E não há poder na Terra, nem em qualquer lugar do
Universo, capaz de me derrotar. É por causa do hediondo
conluio, desse Governo com tais seres satânicos, que
ocorrerá o terrível ataque previsto na “Bíblia”. Os antigos
profetas, mencionados no “Velho Testamento”, embora
não o tenham dito claramente, já sabiam que chegaria
o dia da aliança do povo, a que me refiro, com criaturas
do mal e que tal aliança só poderia ser expiada através
da decisão de Deus, Todo Poderoso, de permitir o ataque
genocida de diversos países do mundo contra o país em
questão, ataque que a “Bíblia” prediz com toda a precisão.
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Sim, nós vimos tudo. Vimos todos os assassinatos de
pessoas inocentes, praticados pelo serviço secreto desse
país. Vimos, condenamos e decidimos que tais atos
devem ser punidos, exemplarmente. Esses crimes serão
expiados através do grande ataque, no “fim dos tempos”.
E por minha fé no Criador, eu juro que destruirei, com
a minha espada, quaisquer agentes ou militares que
tentarem assassinar qualquer um dos meus protegidos,
antes que tais militares ou agentes possam lograr seu
intento. Além disso, qualquer tentativa, presta muita
atenção, qualquer tentativa do Governo de que falo,
no sentido de fazer mal a um só que seja de meus
mensageiros, além de se revelar infrutífera, ampliará
ainda mais o massacre de seus próprios compatriotas
que ocorrerá quando da “batalha do fim dos tempos”.
Esse Governo já desafiou demais a nós, os Arcanjos. Esta
situação acaba, neste exato momento.
Apesar de toda essa atividade galáctica, em todo
o mundo, estudiosos da vida inteligente, em outros
planetas, são perseguidos, desacreditados ou
assassinados para que esses acordos espúrios não
venham à tona, para proteger o poder das estruturas
religiosas tradicionais e para impedir que todos
percebam que, se existem seres inteligentes fora da
Terra, todos vós sois terráqueos, não havendo motivo
para a vossa divisão em países.
Há criaturas, de outros mundos, caminhando em
vossas ruas ou instaladas em bases subterrâneas e em
bases na Lua. Os cetáceos, num certo sentido, não são
deste planeta, mas de Sirius. Baleias, cachalotes, orcas,
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belugas, narvais e golfinhos, enfim, todos os cetáceos
têm uma inteligência equivalente à dos seres humanos,
bem como uma linguagem tão complexa quanto a
destes. E, aqui e agora, afirmo que eu, o Arcanjo Miguel,
o “Príncipe das Legiões Celestiais”, farei com que a
humanidade saiba que existe vida inteligente fora da
Terra. Os que tencionam perseguir ou matar aqueles que
desejam retirar o véu da ignorância, que impede que a
humanidade reconheça sua “família galáctica”, devem
ser avisados de que, doravante, tais tentativas serão
impedidas por mim e terminarão com a aniquilação
completa dos mandantes de tais atos.
Olha para o culto de uma tecnologia implacável que
gera produtos inúteis, que em nada contribuem para
o avanço espiritual da humanidade. Uma tecnologia
que vai substituindo, irreversivelmente, a mão-de-obra
humana por sistemas automatizados de produção,
gerando hordas de desempregados que, ainda que
altamente qualificados, permanecerão alijados do
sistema produtivo. Quando começarem as mudanças da
Terra, essa tecnologia será destruída.
Olha para o conceito de propriedade de vossa
sociedade. Como podeis aceitar que alguém possa ser
proprietário de uma imensa faixa de terra? O ar, a chuva,
o vento e a terra foram criados pelos “Elohins”, a mando
de Deus, para constituir a propriedade coletiva de todos
os seres humanos.
Olhai para o genocídio perpetrado, através do ato
bárbaro do aborto. Não, o corpo da mulher não pertence
a ela. Vossos corpos não vos pertencem. Pertencem
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a nós, que os produzimos para que, dentro deles,
possais evoluir. Quando colocamos o fogo do espírito,
num embrião humano, não vos autorizamos assassinar
a nossa criação.
Olha para as drogas que vos viciam. Elas estão a
serviço do Governo Oculto Mundial, uma estrutura
planetária de poder que reúne traficantes de drogas,
banqueiros e seres malignos de outros mundos, estes
últimos, interessados em saquear os recursos minerais
da Terra. Esse Governo Oculto já tinha bases espaciais
na Lua e em Marte, anos antes do momento que, para
vós, é o marco da chegada do homem à Lua. Naquela
época, aliás, dois poderosos Governos nacionais da Terra
também já possuíam bases espaciais, nesses corpos
celestes. Mas, não te preocupes muito com esse sinistro
Governo Oculto Mundial. Eu e o próprio planeta Terra, o
destruiremos. As bases subterrâneas dele, brevemente,
serão atingidas por terremotos. Nós, da “Hierarquia da
Luz”, conhecemos a localização de todas elas.
Olha agora para o teu país. Que é a vossa democracia,
senão a vitória permanente do poder econômico e, em
particular, do poder econômico vinculado a interesses
estrangeiros?
A esmagadora maioria dos políticos de teu país
está, exclusivamente, a serviço de grandes grupos
econômicos, nacionais ou estrangeiros, ou são membros
de vossa poderosa oligarquia fundiária, cujos crimes
cometidos contra os mais humildes, em nome da
propriedade daquilo que foi criado para pertencer a
todos, nós estamos fartos de assistir. Diz a eles que seu
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tempo acabou. Meus grandes Guerreiros de Luz, pessoas
encarnadas, em cuja mão direita eu coloquei a espada
do poder e sobre cujos ombros eu lancei o manto da
invencibilidade, serão guiados por mim e por minhas
Legiões de Luz, aos mais elevados postos de comando
deste país, mais rápido do que eles mesmos podem
imaginar.
Todos os representantes das Trevas, encarnados
ou desencarnados, de qualquer parte da Terra ou do
Universo, que tentarem fazer mal a qualquer um de meus
guerreiros encarnados, terão que me enfrentar primeiro.
E eu sou invencível! Para começar, destronarei dois
homens muito poderosos, numa região de tua pátria que
está prestes a ser totalmente engolida para sempre, pelas
águas do oceano. Tais homens, hoje idolatrados como se
“deuses” fossem, mas, diante do olhar de desaprovação e
incredulidade de toda a “Hierarquia da Luz”, ordenaram
a morte de inocentes. A espada do Arcanjo Miguel fará
com que eles paguem pelo que fizeram. E, para eles,
de nada adiantarão as preces dirigidas a Deus. O Todo
Poderoso viu cada um dos assassinatos de inocentes,
dos quais eles são os mandantes. Não posso revelar-te os
nomes desses dois homens poderosos. Mas, eles ainda
tomarão conhecimento do que estou dizendo a ti e
quando isso ocorrer, eu estarei de pé, diante de cada um
deles, invisível aos seus olhos e acompanhado dos “Anjos
do Juízo Final”.
Agora, prepara-te. O quadro doloroso do presente
foi-te revelado. Agora, ouvirás os horrores do futuro.
São males necessários. A purificação da humanidade foi
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determinada por Deus. Será feita, a partir do ano de 1998,
como já disse. Um país que simboliza a prepotência da
humanidade, o qual muito se orgulha de sua máquina
de guerra, de suas ogivas nucleares, capazes de destruir
várias vezes o planeta e de seu sistema econômico
baseado na ganância, no consumismo, no materialismo,
no individualismo e na competição feroz, será punido em
primeiro lugar. Toda sua região litorânea será atingida
por terremotos e maremotos que vão determinar o
afundamento de grandes porções de terra. Isso destruirá
o sistema financeiro internacional, transformando as
moedas e os ativos financeiros de todo o planeta em
algo sem qualquer valor de troca. Será o caos econômico
total. As grandes cidades de toda a Terra serão, então,
palco de todo tipo de pilhagem e violência.
Sim, a própria Terra vai destruir vossa civilização.
De nada adiantarão as ogivas nucleares e os mísseis
intercontinentais. Eles nada representam, diante da
energia que está concentrada no núcleo do planeta,
energia que apenas nós, da “Hierarquia da Luz”,
podemos controlar. Sabemos quais os Governos que
devem ser destruídos para resgatar o carma que criaram.
As Civilizações Intraterrenas que, por tanto tempo,
viveram no interior da Terra, numa dimensão diferente
da vossa, estão sendo evacuadas para que não recebam
o impacto das tremendas energias que sairão do âmago
de vosso mundo.
Para completar o colapso geofísico da vossa
civilização, o grande Planeta Intruso, previsto por
Nostradamus ou o Astro Higienizador, de que fala
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o Mestre Ramatis, já está a caminho. Os cientistas, a
serviço das grandes potências da Terra, já o detectaram.
Os tolos ainda acreditam que seu plano, de alvejar o
planeta, em questão, com mísseis nucleares, a partir das
bases de grandes potências na Lua, dará certo. É pena
que tais descrentes não consigam compreender que o
movimento, de tal corpo celeste, só pode ser controlado
por nós, que fazemos parte da Grande Fraternidade
Branca Universal. O gigantesco astro, no entanto, não
colidirá com a Terra, como temem vossos cientistas, mas,
no tempo previsto por Nostradamus, passará perto do
vosso belo e ultrajado Planeta Azul, alterando seu
eixo. Então, os oceanos levantar-se-ão dos seus leitos e
abater-se-ão sobre as costas de todos os países, inclusive
do teu. Essas costas afundarão, levando para o fundo do
oceano muitas das megalópoles da Terra. Sim, cidades de
luxúria, de futilidade e de materialismo, cidades nas quais
os seres humanos vivem como animais, exclusivamente
entregues aos seus medíocres jogos de sedução; serão
tragadas pelas águas, quando o Planeta Purificador
passar. E, então, verás o que Deus pensa do sarcasmo,
da irreverência, da sensualidade, do hedonismo e do
materialismo do teu povo. Mas, não temas. Sim, as
regiões litorâneas, do teu país, irão para o fundo do
mar, quando o desconhecido corpo celeste estiver
bem visível nos céus, sepultando, para sempre, o atual
sistema de valores do teu povo. Mas, na região central,
florescerá uma nova civilização, totalmente calcada nos
ensinamentos originais de Jesus. Vossa atual capital será,
então, depois de terem sido retirados dela, pela força, os
corruptos e os imundos espíritos materialistas que hoje
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estão encarnados nos jovens, pertencentes às vossas
classes médias e alta, a capital do mundo.
Quando o Planeta Purificador passar, haverá um
outro fenômeno que vai estarrecer a todos. As Naves de
Luz de Sananda, nome cósmico de Jesus Cristo, virão
resgatar os escolhidos para viverem nas dimensões
superiores, nas dimensões de Luz. Vós deveis aproveitar
o convívio, com aqueles que são os nossos mensageiros,
pois, no tempo previsto, eles serão elevados aos céus,
voltando para os Reinos de Luz. Se desejas maiores
informações sobre este resgate, concentra-se nos nomes
do Senhor Sananda e do Comandante Ashtar Sheram.
Presta muita atenção, no que te direi agora. O futuro,
do teu povo, está ligado à região central do teu país, pois
a maior parte, do atual território deste, será devorada
pelo oceano. E toma conhecimento de que a vossa nova
civilização, centro da humanidade no Terceiro Milênio,
será, simultaneamente, SOCIALISTA e DEMOCRÁTICA.
Sim! Este é meu desejo e é também o desejo do Mestre
Ascensionado El Morya, guia dos estadistas do vosso
planeta. Não te preocupes! Não será o demoníaco
comunismo, engendrado por Stálin e inspirado por Satã.
Será um socialismo libertário, profundamente cristão,
totalmente voltado para Deus. Não haverá um único
milionário, não haverá proprietários de terras e tudo o
que vós chamais de meios de produção será propriedade
de todos os membros, de cada coletividade. Não haverá
qualquer forma de competição, somente cooperação. O
que hoje é chamado de modernidade, simplesmente,
não existirá, nos dias que virão. E os atuais defensores
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dessa modernidade implacável, marcada pela ganância,
pela exclusão social, pelo saque aos recursos naturais,
pelo individualismo e pela competição feroz, já terão
saído do mundo dos vivos, junto com todos seus
seguidores, uma vez que estão todos a serviço das
Forças das Trevas.
Agora, atenta para o que te digo sobre o mundo. Olha
para o país das grandes estepes geladas. Seu atual líder
não permanecerá muito tempo no poder. Olha para o país
que quer dominar econômica e militarmente o planeta.
Com a catástrofe geofísica, virá a convulsão política e
social. Olha para os descendentes dos construtores dos
grandes impérios do deserto. Revivendo seu passado
guerreiro, eles marcharão contra o Ocidente. Olha para
o país do sol nascente. Ele tem o potencial para tornar-se
o outro grande pilar do Terceiro Milênio, ao lado do teu
país. Basta que esse primeiro país resgate a mensagem
de Buda e o teu país resgate a mensagem de Jesus. Mas,
o povo do sol nascente tem que parar, imediatamente,
de servir, de forma pusilânime, aos planos do Governo
estrangeiro que aspira à supremacia mundial. Além disso,
os habitantes do país do sol nascente devam abandonar
o materialismo consumista dos ocidentais e recuperar,
integralmente, a paz e a espiritualidade do zen-budismo.
Do contrário, quase todo o seu território irá para o fundo
do oceano, quando o grande Astro Higienizador passar
pela Terra.
Olha para a moradia dos sucessores do pescador. E,
olhando para ela, calcula o número da “Besta”. Ora, este
número é 666. Olha para a AIDS. Virão duas pestes piores
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do que ele. Olha para o grande profeta indiano Sathya
Sai Baba. Deus está dentro dele. Olha para o Senhor
Maitreya, outro grande profeta, que foi João Batista, na
sua última encarnação e que, brevemente, falará a todos
os povos da Terra.
Vai e leva minha mensagem ao mundo. Tens a
minha proteção e a das minhas Legiões de Luz. E toma
conhecimento de que aqueles, que tentarem destruir
qualquer um dos meus mensageiros, é que serão
destruídos. Este é o meu juramento sagrado que faço,
em nome de Deus, Todo Poderoso, por minha espada e
por minha honra. E tenho dito.
Então, a imagem do Arcanjo Miguel começa a brilhar
mais intensamente, diante do perplexo general, até se
tornar uma imensa bola de fogo que começa a crescer
cada vez mais, abarcando toda a igreja. E, já então, fora
do alcance visual do general, a bola de fogo engolfa toda a
cidade, todo o país, todo o continente. Por fim, toda a Terra.
Brasília, DF
Em 15/10/1997
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