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s preces são para meditar. Penetrai no sentido profundo
.das palavras e procurai senti-las em vosso coração. As-

sim, podereis transpor os portais mais rapidamente. Con-
centrai-vos em vosso objetivo eB certamente, ele se reali-
zará.

A gralidão é uma pérola fina na coroa da nobreza.
Todo aquele que.neste momento de sua existência, tem

oportunidade de ler. meditar e pronunciar palavras santas e
benditas, deve reconhecer a dádiva que recebe e em seu cora-
ção agradecer.

Todo aquele que. ao ler, meditar e pronunciar palavras
sublimes e poderosas, consegue penetrar no seu profundo sig-
nificado, deve intimamente agradecer e exultar.

Todo aquele que. ao penetrar no sentido oculto das pala-
vras que são inspiradas pela Mente Divina, reconhecer-se a si
mesmo, já manifesta infinita alegria e gratidão.

E. pela gratidão, torna-se humilde e manso, busca imedia-
tamente compartilhar seu imenso1 tesouro, porque, desta for-
ma, torna-se ainda mais afortunado.



PRECE DA LUZ

Luz Divina.
que das alturas espirituais
desceis à Terra para iluminar as criaturas,
perdoai-me.e purificai-me.

Luz Celestial,
que das alturas nos trazeis riquezas poderosas,
perdoai-me e purificai-me.

Luz Suprema,
que das alturas nos trazeis sublimes eflúvios dó
Criador.
curai-me e purificai-me. • • -

Luz Soberana. r

que clareia toda escuridão, -" ; • -'
esclarece e liberta a consciência, • •
curai-me e purifícai-me.

Curai-me e purificai-me,
perdoai-me e salvai-me.
Iluminai todos os filhos de Deus,
todas as almas,
todos os seres. . .



Claridade Puríssima.
eterna glória soberana.
elevai-me a Vós em Poder e Alimento Celeste.
para toda a humanidade
Aleluia! Amém.

APELO A DEUS

Deus Todo-Poderoso. que habitais em meu coração. Gran-
de e Magistral Presença EU SOU, que EU SOU. Vós que sois
a chave de lodo Amor. todo Poder e de toda a Verdade, entre-
gai-me a chave do meu coração e aqueceío-o. até que o Amor
Divino comece a fluir em pequeninas gotas, e as gotas, for-
mando um filete de luz. aumentem até formar um rio, e esse
rip transborde e preencha todo Eneu ser. e meu ser seja sub-
merso em Vosso infinito oceano dfe amor. E todo meu ser trans-
borde de luz. amor e sabedoria e s e expanda em todas asdire-
ções e em todos os lugares. :

E em momento algum eu possa esquecer-me do vosso per-
dão e da vossa misericórdia, do- vosso supremo amor e cari-
dade, e vossa luz soberana me- guie a cada passo por toda
minha existência, até que eu possa reintegrar-me na Pura Es-
sência e ser Uno conVosco. em Sodas eternidades.



APELO A FALANGE DE EMMANTEL

Falange de Emmanuel e legiões de Luz (3x). anjos, arcan-
jos, santos e mensageiros que trabalham nesta corte celestial,
atendei ao nosso apelo, em nome da Toda Poderosa Presença
Crísíica em nós e em toda a humanidade, irradiai neste dia, a
partir do ponto de Luz que Eu Sou. irradiai, irradiai, irradiai
vossos dons da Consciência Crística do Espírito Santo, em
todas as direções, para todos aqueles que cumprem a sua mis-
são aqui na Terra, guiando a humanidade em todos os postos
de governo, em todos os centros de saúde e educação, em
todas as igrejas de todas as linhas e religiões, e em todas as
panes onde se encontrem os missionários da Luz.

E, desta forma, toda a Terra e toda a Humanidade recebam
a Luz nascente do Sol espiritual, da nova consciência, da nova
vida, em Cristo, em Deus e na Santíssima Trindade Através
da Fluente Luz Universal que está na Terra, através dos filhos
de Deus que despertaram para a Luz, para que todos desper-
tem e se libertem, se libertem, se libertem, e encontrem seu
Intimo Deus, seu caminho eterno e a paz suprema, que se
estende neste instante mesmo para todos os povos da Terra,
para todos os seres, em matéria ou fora dela, para todos os
elementais da natureza, na água. na terra, no fogo e no ar.
Pelo poder do Soi, da Lua e das Estrelas, eu comando que
este apelo seja atendido neste instante mesmo para toda a
Humanidade.

10



APELO AS POTÊNCIAS DIVINAS

Em nome da Bem-Arnada Presença EU SOU e do Mestre
Ascensionado Jesus Cristo,, apelo às Potências Divinas âo
Verbo Criador, que estão manifestadas em todo o Universo
em cada átomo que compõe todas as substâncias: que impree-
nem o planeta Terra das viraodes e dons do Puro Amor Divi-,
no. elevando as vibrações pao-aque possam se aproximar des-
te planeta seres mais evoluídos para cumprirem o plano esta-
belecido pelo Criador, desde:o princípio dos tempos. Para isso
invocamos as forças renovadoras da Chama Trina em nossos
corações, e plenos de amor e graça apelamos à Presença das
Cones Angélicas e dos Elohins que trabalham nesta díspen- •
sacão divina, para que se aproximem de nossos trabalhos es-
piriruais e nos conduzam cô m segurança, bem como a toda a
humanidade, aos Poríaís Sagrados que nos levarão ao conhe-
cimento pleno e nos darão ai posse das Virtudes Divinas.

EU SOU a Porta aberta, pronta para receber a Luz espiri-
tual e enviá-la a todos que \ierem buscá-la.

EU SOU a Luz que ilumina toda a escuridão.
EU SOU o amor que transmite e renova em toda a huma-

nidade.
EU SOU a Lei do Perdão que consome todos os erros do

passado e abre os caminhos para a felicidade.
EU SOU a paz e EU SOU a plena aceitação dessa dis-

pensação divina que desce sobre a Terra e liberta, liberta,
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liberta todos os seres para seguirem em frente na evo-
lução.

EU SOU. EU SOU. EU SOU. com Jesus

APELOS ÀS MILÍCIAS CELESTES

Com opodcr do Sol. da Lua e das Estrelas que está dentro
ào meu coração e em toda a humanidade, através da Divina
Presença Eu Sou, que se estabelece em iodo o Universo, eu
peço eeu comando que as Milícias Celestes da grande Frater-
nidade Branca sejam enviadas à Terra, com todos os poderes
divjnos. para despertar, despertar, despertar a Humanidade
para a Nova Era e à Idade de Ouro.

Que a paz reine desde omaís profundo Intimo de csda ser
e se estabeleça fisicamente sobre a Terra, libertando os povos
do sofrimento cármico de milhões de anos. Para isso invoca-
mos o Bem-Amado Elohirn Cristal, para que precipite, preci-
pite, precipite seus raios cristalinos sobre ioda a humanidade,
em cada pessoa, nos lares, nas cidades, nas nações e no mun-
do, até que todos os conceitos obscuros sejam banidos das
ideias humanas e vigorem tão somente a clareza e a pcreza
divinas, em toda a Terra, conforme é a determinação do Plano
Divino para esie tempo presente.

E assim será, pois a vontade de Deusc determina. Eu Sou.
Eu Sou. Eu Sou.
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APELO AO MESTRE JESUS

Ao Bem-Amado Mestre Jesus e à Divina Presença Eu Seu
em nós e em todos os seres, apelamos: manifestai em nós a
mestria necessária para o cumprimento de nossa missão aqui
na Terra, suster,tando em nossos corações o amor incondicio-
nal por iodos os seres, para pr;dermos dominar as situações
discordantes: para que em toda pane se faça cumprir a ordem
divina, que legará iodes os seres a evolução, h paz. ao aper-
feiçoamento e à bem-avemoraBça.

Bem-Amado Mestre Jesus e Divina Presença Eu Sou. nós
vos amamos e agradecemos, e vos pedimos que nos domine.
bem como a ioda humanidade- -e nos esclareça para cumprir-
mos com perfeição os decretos de Nosso Divino Pai.

APELO A JESUS CRISTO E SAINT GERMAIN

Aos Amados Mestres Ascensionados Jesus, o Cristo, e
Saint Germain. apelamos: descei sobre a Terra as potências
trans;nuíadcras do Universo. íobre toda energia sexual mal
qualificada emitida pela Humanidade. Que a chama da irans-
mutação, com todos os seres que por ela atuam, saturem o
mundo menta!, sentimental e emociona! da. humanidade, des-
truindo os arquétipos formados por ideia? mal qualificadas
sobre a sexualidade.
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Que toda essa poderosa energia seja purificada no Fogo
Sagrado do Amor. e possa ser reutilizada para o progresso, a
cura e a evolução de todos os seres.

Através de nossa Divina Presença Eu Sou. agradecemos
aos Mestres Jesus Cristo e Saint Germaine pedimos que aben-
çoem toda humanidade para que se eleve e possamos todos
ascender conscientemente. para a felicidade e a Bem-Aventu-
ranca . . • •

APELOS AOS MESTRES ASCENSIONADOS

Grande coro dos Mestres Ascensionados. vos pedimos que
nos carregueis com vosso amor. paciência e perseverança para
sermos canais perfeitos dedicados ao serviço de Deus.

Xós vos pedimos uma compreensão superior dos fatos que
nos rodeiam para um maior aperfeiçoamento da dedicação e
da consagração de nossas vidas ao serviço da Luz.

Olhai para nós. humildes servos de Deus que nos encon-
tramos na Terra para cumprir essa missão e nos defendei dos
ataques, mantendo-nos sempre sob vossas sublimes irradia-
ções, porque todos nós queremos que a Presença Divina se
estabeleça em toda a Terra, e Iodos os humanos alcancem a
consciência espiritual e a total libertação.

Xós vos agradecemos por vossos maravilhoso? serviços
prestados a toda Humanidade e por despertar em nossos co-
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rações o desejo de uma vida superior, o discernimento e prin-
cipalmente a humildade, a paciência e a caridade sempre.

LUZ CÓSMICA

Ondas e ondas de Luz cósmica
Ondas e ondas de Luz prístina
Ondas e ondas de substância primordial
Que fluem nas correntes de emergia do Universo.
Nós vos invocamos para que penetrem em nosso círculo

cósmico, e atendam aos apelos dais emanações mentais supe-
riores, emitidas pelos grandes seres cósmicos do Universo.

Ondas e ondas de Luz do Verbo Criador.
Ondas e ondas do grande oceano cósmico do Universo,

vinde, vinde, vinde e dai forma às novas criações que condu-
zirão a humanidade à evolução definitiva, à perfeição divina
e à eterna bem- aventurança.

Ondas de Luz puríssima que dimanam do Ser absoluto,
inundai nosso círculo cósmico e ativai o Centro da Terra e
ioda sua estrutura planetária, suai aura e atmosfera, ativando
os centros energéticos do planeita. Nos conduza e a toda a
humanidade aos pórticos sublimes da sabedoria eterna, ao
vórtice da unidade e à fonte suprema de todo ser.

Nós vos agradecemos por essa maravilhosa dispcnsação
de Luz.



APELO PARA A ABERTURA DE CANAIS

Ao grande coro dos Mestres Ascensionados. a toda cone ce-
lestial e ã Falange de limrnanuel, emitimos este apelo em nome
de nossa poderosa ÍVscnça Eu Sou em nós e em toda a humanidade.

Queremos unir nossas forças às vossas poderosas irradia-
ções para que se abram caminhos das esferas superiores para
o círculo cósmico c à atmosfera do planeta Terra, para que
possam chegar até nós as emanações dos grandes seres cós-
micos do Universo.

Isto vos pedimos para que essas irradiações possam ser
captadas por todos os missionários da Luz que se.encontram
encarnados, bem oomo por toda a humanidade.

Nós vos agradecemos.

APELO À CHAMA TRINA

Em nome de minha Divina Presença Eu Sou e da Presença
Divina do Mestre Jesus Cristo, apelo à Chama Trina da Vida.
que sustenta o meu Eu Divino, para que me revista do poder do
equilíbrio e da mar.sUào em todos os momentos de minha vida.

Que eu possa sempre tomar as decisões correias, manten-
do-me no caminho da Luz. até alcançar a plena iluminação da
Verdade.

Isto eu peço p.L-.y. niim e para toda a humanidade.
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DIVINA PRESENÇA

Divina Presença de Deus em mim e em toda a Humanida-
de, resplandecei vossos raios de Luz e irradiai em cada partí-
cula de todo ser. Guiai-me para que eu possa penetrar em meu
mundo interno de conhecimento e perfeição. Elevai os nos-
sos pensamentos para que em toda a parte se espalhem as
ondas de vosso infinito oceano de felicidade, alegria, bem-
estar e de toda abundância e perfeição.

Nós vos agradecemos porque sempre nos guiais na escu-
ridão da vida material, iluminando nosso caminho.

Bem-Aventurada Divina Presença em todos os seres,
manifestai-vos mais e mais e nos dai o pão da vida que nos
mantém eternamente em Deus e com todos os seres divi-
nos. Amém.

L U Z D I V I N A -"••"•• ..-•••;-

Luz Divina, luz de meu altíssimo Ser Espiritual
Luz de Jesus Cristo e de Santa Maria
Manifesta-te e toma posse de meu Ser
Infiltra-te em minha aura e puríifica-a
Infiltra-te em meus chacras e purifica-os
Infiltra-te em cada célula de meu corpo físico e cura-o de

toda as imperfeições.
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Clareia o meu pensamento e esclarece-me sobre o meu
Plano Divino para que eu possa cumpri-lo integralmente e
realizar assim a Suprema Vontade Divina.

Isto eu-peço paramhn e para toda a Humanidade.

INVOCAÇÃO À LUZ UNIVERSAL

Grande Sol Central no Coração Cósmico do Universo (3x).
fonte de toda Luz Universal, movimentai harmoniosamente
as forças cósmicas para pôr em andamento o Plano Divino
para a Terra e para sua humanidade.

• Fluente Luz Universal que alimentais todos os mundos e
todos os seres (3x), baixai na Terra vossos anjos e mensagei-
ros para que o Plano Divino se estabeleça fisicamente e em
toda as consciências.

Grandes Seres Cósmicos do Universo e Hierarquias dos
Mestres Ascensionados (3x) derramai vosso amor e vossa
misericórdia sobre a humanidade sofredora e abastecei-nos
com vossos ensinamentos e orientações para sermos fiéis ser-
vidores do Plano Divino.

Grande Sol Central no Coração Cósmico do Grande Si-
lêncio (3x) Eu estou em ti (3x)

A Luz expande-se em todas direções. Eu Sou. Eu Sou. Eu
Sou.
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Eu Sou a libertação da Luz Divina no coração de todos os
seres (3x)

Eu Sou a ressurreição e a vida da Vontade de Deus em
todos os seres (3x)

Eu Sou o Silêncio (3x)
Paz neste instante para todos os seres.

CRISTO CÓSMICO - , . :;

Todos os mundos se abrem para quem ama o Cristo Cós-
mico (3x)

Grande coração de Luz do Cristo Cósmico Universal (3x),
derramai vosso divino amor sobre todas as correntes cósmi-
cas do Universo, garantindo a ordem e a harmonia no movi-
mento de todos os astros e planetas de todos os sistemas de
mundos.

Que o corre to fluir das correntes da Vontade Divina seja
garantido em todo o Universo e se libertem as emanações
sublimes dos Grandes Seres para a Bem-Aventurança de toda
criação.

Pedimos especialmente pelo planeta Terra e sua humani-
dade. Que a Divina Presença EU SOU se estabeleça em todos
os corações e se cumpra a grande libertação.

Eu Sou a Presença de Deus erm ação em todos os seres.
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APELO AO DEUS MENINO

Divina Presença Eu Sou em toda a Humanidade e Divina
Presença do Mestre Jesus Cristo em sua sublime manifesta-
ção de Deus Menino, nós vos adoramos e humildemente vos
pedimos:-derramai vosso amor puríssimo sobre toda a Terra.
através de nossos corações e abençoai abundantemente todas
as crianças, purificando seus corpos e seus lares e abençoai
principalmente aquelas que estão privadas da convivência
familiar.

Derramai vossa luz sublime sobre toda a juventude, clare-
ando seus pensamentos e guiando seus passos. •

Nesta hora sublime em que vossas pequeninas mãos se
abrem para a Terra, e que nos encontramos repletos de vossa
ternura, inspirai nossos pensamentos elevados e o vosso amor
se estabeleça em todos os corações humanos que buscam a
verdade, a sabedoria e a paz para todos os seres. Divina Pre-
sença Eu Sou do Deus Menino em todo Universo, despertai a
paz interior em toda a humanidade, e que todos os seres pos-
sam neste momento ter um pensamento de paz. para que ela
se torne real em toda a Terra, entre iodos os povos e enire
todos os seres.

Aceitai as dádivas de nosso coração em louvor e agrade-
cimento por vossa Divina Manifestação.

Glória a Deus nas alturas e Paz na Terra aos homens de
boa vontade.

20



APELO AOS SOBERANOS
DO GRANDE SILÊNCIO

Soberanos Espíritos Universais do Grande Silêncio, em
nome de Nossa Adorada Presença Eu Sou. nos vos in\oca-
mos para que envieis vossos mensageiros à Terra para ampa-
rar e alimentar os missionários da Luz que se encontram en-
carnados neste tempo. Saturai nossos corpos inferiores e ioda
energia emitida por nós com as alias vibrações do Grande
Silêncio cujos potentes Raios chegam a nós para serem distri-
buídos àqueles que podem recebê-los e a toda a Humanidade
sofredora.

Invocamos o supremo discernimento do Grande Silencio
para que resplandeça em nossa mente e guie nossos passos e
decisões. Zeladoras Silenciosas do Grande Conhecimento, que
vossa estrela brilhe em nosso firmamento e a Divina Presen-
ça Eu Sou vibre intensamente em ioda a Humanidade.

Eu Sou o Grande Silêncio Universal.
Eu Sou a Presença do Criador. "
Eu Sou o Amor que liberta o Mistério Sagrado.
Eu estou em ti (3x)
Eu Sou a Paz da Sabedoria
Eu Sou a Paz da Iluminação.
Eu Sou a Paz do Silêncio
Eu Sou, Eu Sou. Eu Sou.
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APELO A CHAMA VIOLETA

Com as forças superiores da Bem-Amada Presença Divi-
na em mini e em ioda a Humanidade, eu apelo à Chama Vio-
leta do Amor e da Liberdade, que se precipite, precipite, pre-
cipite sobre este local e em todos que se encontram sob esra
radiação, através dos nossos corpos inferiores, nossos chi-
eras e de todas as energias emitidas por nós. Pedimos que a
Chama Violeta desperte em nós e em todo ser humano o sen-
tido do verdadeiro Amor Divino, nos transformando num pi-
lar de Luz na Terra, e toda energia rnal-quaiificada se trans-
forme em perfeição e pureza divinas.

Pedimos que se libertem, em toda a Terra, as forças nega-
tivas que conduziram a Humanidade ao poço escuro da guer-
ra, das doenças e da autodestruição.

Pedimos ao Bem-Amado Saint Germain. ao arcanjo Eze-
quiel e a todos os seres que servem no sétimo raio. que a Cha-
ma Violeta seja projetada sobre toda a Humanidade, durante
o'tempo necessário para o processo át libertação e regenera-
ção que estamos apenas iniciando, a fim de que se cumpra
com perfeição o Plano Divino para cada ser.

Divina Presença Eu Sou em toda a humanidade, eu vos
amo e agradeço este apelo e sua dispensação.

Chama Violeta do Universo (?x). vinde à Terra e transrnu-
tai as emoções e sentimentos confusos da humanidade. Puri-
ficai nossos corpos inferiores e nossos chacras: permeai cada



célula de nossos corpos físicos e despertai nossa mente para o
conhecimento verdadeiro das novas ciências que acompanha-
rão 2 jornada evolutiva de todos os seres.

O Sol espiritual resplandece e a Divina Presença Eu Sou
manifesta- se plenamente e;n toda a humanidade. Essas são as
bênçãos de SaintGermain par3 todos os seus filhos que estão
na Terra.

O amor libera iodos os seres (3x) e que seja gravado em
nosso coração o amor incondicional para sempre. Amém.

Turbilhões de Chama Violeta cfo Grande Sol Central (3x),
vinde, vinde, vinda à Terra e manifestai-vos através da vos-
sos anjos de Luz.

Socorrei os aflitos e sofredores e derramai vossa taça de
fogo violeta sobre todas as nações, libertando os povos das
fronteiras e abrindo os caminhos da fraternidade universal.

Que a vossa luz libertadora nos mantenha sempre no equi-
líbrio e na temperança de vossa sabedoria e a Divina Presen-
ça Eu Sou resplandeça em todos as firmamentos.

Nós vos agradecemos, Saint Germain, o apelo que nos
destes e é atendido.

Chama Violeta do Universo (3x) descei sobre meu ser e
ativai os átomos centrais do meu sistema glandular, para que
se desperte em mim a consciência superior e eu possa usu-
fruir de seus dons em todos os momentos de minha vida e
beneficiar a humanidade através, das irradiações superiores
emitidas por esses átomos quando atirados.



Chama Violeta do Universo e Grandes Seres Cósmicos
(3x). olhai para a Terra e ativai os centros energéticos plane-
tários para que toda a Humanidade receba as irradiações mag-
néticas necessárias para sua perfeita evolução. Que a Luz, a
sabedoria, o amor e o poder do Universo e do Ser Absoluto
que comanda todas as manifestações sobre a Terra, liberte.
liberte liberte os seres aprisionados nas manifestações infe-
riores para podermos alcançar todos juntos a elevação total a
eternidade e a supremacia divina. Amém.

APELO AO MESTRE SERAPIS BEY

Em nome e com autoridade vitoriosa de nossa Divina Pre-
sença Eu Sou e do Fogo Sagrado que alimenta o amor em
nossos corações, apelamos ao Bem-Amado Mestre Sempis
Bey e à Fraternidade de Luxor: expandi vossos raios flame-
jantes da pureza e da ascensão sobre a Terra, especialmente
sobre esje local em que nos encontramos e sobre cada pessoa
que aqui está presente. .

Através da aiividade purificadora da Chama Branca e dos
Seres Divinos que por ela atuam, que toda a discórdia seja
pacificada e que todas as ideias e pensamentos ma! qualifica-
dos sejam banhados por essa luz. e em toda parte se elevem
as vibrações dos átomos e células, até que renasça em cada
ser a lembrança do seu Eu Divino.
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Nós vos agradecemos por esse maravilhoso serviço pres-
tado a toda humanidade e vos pedimos: selai-nos e a todas
pessoas e situações discordantes, com vossa puríssima Cha-
ma da Ascensão, fazendo brilhar o sol da ressurreição e a
vida no firmamento de todas as emanações de vida que habi-
tam hoje nessa amacia Tem.

Isso vos pedimos para que st cumpram os decretos divi-
nos e iodos possam alcançai a felicidade e a vida perfeita a
que o Pai nos predestinou desde o Princípio.

APELO AO MESTRE SERAPIS BEY
E Á FRATERNIDADE DE LÚXOR

Através da comunhão de nos?os pensamentos em nossa
Divina Presença Eu Sou. apelamos ao Mestre Serapis Bey e à
grande Fraternidade de Lúxor que nos assistam aqui neste
trabalho que estamos iniciando.banhando-nos na Puríssima
Chama Branca da Ascensão. Equeesta Luz purifique e eleve
nossos pensamentos, para podermos pene irar na câmara oculta
de nossos corações onde vive a crema Chama Trina da Vida.
E pelo Amor. Sabedoria e Poder que a vida de Deus nos con-
cede nesta existência humana, possamos ser dignos de rece-
ber a iluminação, as instruções e as bênçãos da Grande Fra-
ternidade de Lúxor cujo Templo de Luz permanece manifes-
tado nos Planos Superiores.
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Agradecemos a toda corte dos Mestres Ascensionadosque
nos tem acompanhado sempre, e vos pedimos que nos mante-
nha na fé, na perseverança e no amor, para alcançarmos a
ascensão e a libertação de nossas almas e possamos neste ca-
minho auxiliar a toda humanidade. Assim seja.

APELO A CHAMA BRANCA

Em nome da Toda Poderosa Presença Eu Sou em nós e em
toda a humanidade e pela Força Cósmica da Fluente Luz Uni-
versal que vem à Terra, apelamos avós, Mestre ascensionado
Serapis Bey, com todos os seres que servem à Chama Branca:
flamejai, flamejai, flamejai a Chama Branca da Ascensão e
da pureza imortal do Amor Divino sohre toda a humanidade e
aplicai a vossa cruz libertadora sobre toda a discórdia, ele-
vando as vibrações dos corpos psíquicos de baixas energias,
causadoras dos enganos, das doenças e de toda desarmonia.

Abrimos nossos corações para sermos canais dessa dis-
pensação e vos pedimos que mantenhais a vossa irradiação
até que toda a discórdia e todas as dificuldades sejam venci-
das e possamos mais e mais nos aproximar de legítima vida
pura. perfeita e feliz.

Agradecemos à vossa Luz libertadora há tanto tempo pro-
jetada sobre aTerraecorn todo amor da nossa Presença Divi-
na afirmamos:
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Eu Sou • •

Eu Sou
Eu Sou
a ressurreição e a vida da pureza e da harmonia em todo o ser.
a ressurreição e a vida da pureza e -da perfeição em todo ser.
a ressurreição e a vida da conscièrecia espiritual em todo ser.

APELO A CHAMA DA ASCENSÃO

Chama da Ascensão, nós vos amamos e pedimos que vos-
sa corrente flamejante de luz seja derramada hoje e sempre
sobre todas as emanações de vida q.ue estão na Terra.

Que os povos encontrem a Paz.
Que os cientistas descubram a verdadeira ciência.
Que nas famílias reine o amor e a felicidade.

" Que as crianças e os jovens recebam tudo que necessitam,
para sua perfeita evolução.

Que todos os homens encontrem o amor e a paz em seus
corações.

Que os dons e virtudes do Espíriao Divino sejam derrama-
dos sobre toda a humanidade.

Eern toda parte reine a vontade deDeusqueéohem-esiar
de todos os seres.

Nós vos agradecemos por este apelo que nos deste e é aten-
dido.



APELO A CHAMA BRANCA

Em nome de nossa Divina Presença Eu Sou. apelamos ao
Mestre Serapis Bey e a iodos os seres que servem na podero-
sa Chama da-Pureza e da Ascensão, para que ela desça sobre
nós e nos envolva. E ao tocar-o âmago de nosso coração, pos-
sa irradiar-se para toda a Terra.

Chama Branca da Ascensão, envolvei cada partícula de
substância que compõe o planeta Terra e derramai vossa po-
derosa força eletrõnica sobre todos os seres que habitam nes-
ta órbita planetária.

Purificai toda a atmosfera, dissolvei as situações discor-
dantes, elevai os sentimentos e pensamentos em toda a huma-
nidade e purificai o mundo astral do planeta.

Possa a vossa sublime Presença despertar em nossos cora-
ções e em nossos chacras, a harmonia, o equilíbrio e o amor
universal para que o vosso raio luminoso resplandeça sobre to-
das as sombras que envolvem a Terra e toda sua humanidade.

Isto vos pedimos pela Divina Presença Eu Sou em nós. para
que sempre prevaleça o amor e a misericórdia para todos os seres.

LUZ DOURADA

Luz Dourada que comandais a sabedoria, a iluminação e a
•propagação da abundância na Terra, descei sobre nós e dai-
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nos a clareza necessária à abertura de .nossos canais para po-
dermos captar e receber abundantemente vossa Luz Dourada
de prosperidade e proliferação da Opulência Divina em toda
a Terra e oara iodos os seres.

APELO A CHAMA DOURADA

Deusemmim. Divina Presença do Cristo em mim. Pureza
Cristalina de meu espírito, manifesta-te e desperta o meu ser
para receber a Chama Dourada da Iluminação e da Sabedo-
ria, e expandi-la para todas as emanações de vida que me ro-
deiam e para onde eu dirigir o meu pensamento.

Sei que sou possuidor desta graça, herança de todos os
filhos de Deus; sei que sou merecedor de receber humilde-
mente esta luz, bem como toda a humanidade. Por isso estou
concentrado nesta consciência total do Eu Sou.

Chama Dourada da Iluminação,, tu que habitas nas pro-
fundezas de meu coração, expande-te em cada partícula do
meu corpo físico, libertando-me de todas as imperfei-
ções.

Acende a Chama Sagrada do Amor e da Sabedoria em
cada átomo dos meus corpos inferiOE£S até o íntimo de minha
alma. Faz-me reaver a memória divina que cura e me harmo-
niza em todo instante. Eu te agradeço por esta dispensação de
Luz e a dirijo para ioda a humanidade.
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INVOCAÇÃO PARA A CURA

Pela Divina e Puríssima Presença do Mestre Jesus Cristo
e da Divina Presença do Mestre Hilarion e de todos os seres
que atuam nos Raios da Cura, pedimos que derramem suas
emanações sobre nós (e sobre ) e pela presença da Vonta-
de Divina.que é paz, harmonia e saúde, possa restituir-se a
ordem e o equilíbrio em nossos corpos físico vital, emociona]
e mental.

Que a verdade prevaleça acima de qualquer circunstância
e a saúde habite e triunfe em todos os que a buscam verdadei-
ramente.

Que a bênção de Jesus e de Maria, com todas suas falan-
ges consoladoras. desça em toda a Terra, em iodos hospitais e
Jugares onde se encontrem doentes e sofredores.

Através do amor e de caridade de todos mensageiros de
Jesus, paz e luz para todos os Seres. Amém.

INVOCAÇÃO PARA AS CURAS

Em nome da Bem-Amada Presença Eu Sou em mim. e
da Presença Divina do Mestre Jesus Cristo e do Mestre
Hilarion, eu peço e eu comando, que as correntes curado-
ras do Universo se estabeleçam neste ser ( dizer o nome).
em seu sancue e em sua mente, emcadaóreão e célula de seu
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corpo, até que a perfeita saúde e bem-estar lhe sejam restitu-
ídos plenamente.

PRECE PARA OS HOSPITAIS

Amados Mestre Hilarion. Mãe Maria e Arcanjo Rafael,
emitimos este apelo em nome de nossa Divina Presença Eu
Sou. para que vossas bênçãos reconfortantes desçam sobre os
hospitais e casas de saúde, e todos enfermos possam receber
vossos raios sublimes da cura, da verdade e da compreensão.

Que vossos raios iluminem os médicos e enfermeiros e os
guiem aos princípios do amor e da caridade para com todos
os necessitados.

Que 25 dores e enfermidades sejam compreendidas como
portas para a transformação, única cura realmente útil para as
almas, que mesmo inconscientemente trilham ajornada evo-
lutiva. São Miguel envolva iodos os hospitais e casas de saú-
de com seu manto protetor, e todos os seres que se encontrem
necessitados sejam protegidos das entidades de baixa vibra-
ção, de modo que os seres da cura pos-sam assistir espiritual-
mente todos os enfermos e guiar os médicos e enfermeiros.
Que a caridade guie e norteie sempre o propósito de todos
quantos se dedicam a auxiliar os irmãos enfermos.

Nós vos agradecemos. Mestre Hilarion. Mãe Maria e Ar-
canjo Rafael.
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INVOCAÇÃO PELOS ELEMENTAIS

Poderosos Elohins, Devas e Regentes dos Reines elernen-
tais da Natureza, nós vos invocamos para que protejais os
seres inferiores da fúria devastadora dos homens. Protegei as
águas, os ventos, o fogo e a'terra, nossas florestas e mares e
toda beleza natural que a Mente Divina Projetou para este
planeta, através de vós.

Que as belas imagens da Mente Divina não se apaguem
das vossas mentes e toda manifestação física da Natureza na
Terra seja preservada e regenerada e possa seguir seu cami-
nho evolutivo.

Enviamos nosso amor e gratidão a todos os seres cia Natu-
reza, pelo vosso amável serviço prestado à Terra e à Humani-
dade. ' " .

DIVINA PRESENÇA

Divina Presença de Deus em mim
Manifesta-te
Eu quero sentir-te em toda tua intensidade.

Divina Presença de Deus em mim
Expande-te
Eu quero sentir-te em todas tuas manifesta



Divina Presença de Deus em mira
Infíltra-íe em meu ser e irradia
Para toda a humanidade.

Eu Sou o todo em rudo
Eu Sou a Luz de todas as coisas
Eu estou em todas as partes. •- "

Manifestação infinita de Deus : " •
Nós vos adoramos eternamente
Em todo o Universo e em todas as criaturas.

MAE DIVINA

Mãe Divina, pura e caridosa
Vinde em nosso auxílio
Mãe Divina, Santa e amorosa
Vinde em nosso auxílio
Mãe Divina, mansa e humilde
Vinde em nosso auxílio

Derramai vossas graças abundantes
Em todos vossos filhos e filhas da Terra.
Vinde e socorrei-nos em nossas dificuldades
Banhai-nos com vossas santas virtudes.



Mãe Divina, elevai nossos corações e nossas mentes
Com vossa consciência pura e santa
Que transcende as ideias e ilumina todas as manifestações.
Mãe Imaculada de Deus, Rainha do Universo.
Queremos auxiliar a realização da grande obra do Pai na

Terra epara isso pedimos:
Dai-nos a plena compreensão de que Deus habita em nós.

em vós e em todos os seres.
Nós Vos agradecemos, Mãe Divina,
A Luz Inefável de Vossa dispensação.

APELO A SAÒ MIGUEL

Com o poder do Sol. da Lua e das Estrelas, com as forças
superiores da nossa Divina Presença Eu Sou, ordenamos 20
Poderoso Arcanjo Miguel e a suas milícias celestes que le-
vantem suas espadas de Chama Azul e criem um círculo de
proteçãoem torno do Planeta Terra, que atinja a todas as ema-
nações de vida que nele habitam, de maneira que se afastem
definitivamente deste planeta todas as sombras, todos os es-
píritos rebeldes, embusteiros, zombadores e emanações ma-
lignas, e sejam levados pelas vossas mãos aos lugares que
lhes estão reservados para sua regeneração, libertando os fi-
lhos da Terra das influências do mal. para que se estabeleça o
plano divino sobre a Terra e em toda a humanidade.
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Através da autoridade vitoriosa da Divina Presença Eu Sou
eu peço e comando que este apelo s:-eja atendido hoje e sem-
pre. Nós vos agradecemos.

Em nome e com o poder da Auicnidade Vitoriosa da Divi-
na Presença Eu Sou em toda a humanidade ordenamos ao
Arcanjo Miguel e a suas milícias celestes que criem um cír-
culo de proteção em torno de nossos santuários, de modo que
todos os espíritos rebeldes, embusteiros e zombadores que
penetrarem em nossos trabalhos espirituais, sejam doutrina-
dos pela Vossa espada luminosa e "levados aos lugares ade-
quados para sua futura salvação.

Pela autoridade vitoriosa da Divina Presença Eu Sou em
toda a humanidade, invocamos o Poderoso Arcanjo Miguel e
suas Milícias Celestes, para que nos protejam e nos acompa-
nhem neste trabalho que estamos irraciando. Que vosso círcu-
lo de Luz protetor envolva este locai, bem como todos os se-
res que aqui se encontram presentes.

E vosso raio flamejante, atingimdo nossos corações, possa
libertar a fé e a vontade da Divina Presença Eu Sou e possa-
mos, dessa forma, dominar e doutrinar as criações negativas
em nós e em os seres. Nós vos agradecemos.



APELO AO ARCANJO RAFAEL

Arcanjo Rafael e vossa ascensionada corte de anjos, Se-
nhor do Raio Verde da cura e da consagração, ouvi este
apelo que,yos fazemos desde o íntimo altar de nossa Divi-
na Presença, repletos de amor vos invocamos para que en-
vieis vosso poderoso auxílio sobre nós (e sobre... pessoa
ou situação).

Desde este ponto de Luz que se encontra irradiando aqui e
agora, apelamos à Vontade Divina que se manifeste através
dos Raios poderosos do Arcanjo Rafael e seus anjos de Luz.
carregando nossos corpos inferiores com sua'potente força
curadora e nos consagrando ao serviço abençoado de Deus.

Arcanjo São Rafael e potências curadoras do Universo (3x)
através de nossa Divina Presença Eu Sou, concentrai agora
vosso Raio Verde sobre nós (e sobre...) e derramai abundan-
temente a manifestação da Vontade Divina da qual sois veí-

• culo. e por meio dela todos os seres poderem alcançar a plena
saúde e a verdadeira realização.

Que vossos raios penetrem em cada célula dos nossos cor-
pos inferiores {e de...) e alterem os padrões causadores das
enfermidades.

Arcanjo Rafael e abençoada corte de Anjos curadores,
consagrai todo nosso mundo em vossa Luz curadora e não
permitais que ?e estabeleçam novamente ideias de qualquer
tipo de enfermidades.
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Nós vos agradecemos por todos os serviços que prestais a
nós e a ioda Terra. Louvado seja Deus em todas as sutis mani-
festações.

APELO AO ARCANJO GABRIEL

Pelo arder potente áo Fogo Sagrado em nossos corações,
invocamos agora a Divina Presença do Arcanjo Gabriel em
sua puríssima Chama da Ascensão.

Derramai sobre nós e sobre toda a humanidade as graças
sublimes de vossa dispensação, onde a Mente Divina guarda
a memória da Eternidade. Que todos os humanos possam co-
nhecer o Vosso Divino Amor, que penetra nas profundezas da
alma e fecunda o gérmen do Espírito Santo, pela comunhão
divina com o Universo e a Suprema Divindade. Amado Ar-
canjo Gabriel e vossa coite de anjos, envolvei cada criatura, nes-
te planeta, com a vossa Luz criadora, e mantende firmada em
cada ser a lembrança das Leis Divinas e suas manifestações.

Eu Sou a ressurreição e a vida em todo o ser.
Eu Sou a ordem eterna que mantém o Universo Vivo.
Eu Sou a Supremacia áo Homem.
Eu Sou a Chama Pura e Cristalina que dissolve todas as

impurezas.
Eu Sou a Presença do Arcanjo Gabriel.
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APELO AO ESPÍRITO DA VERDADE

Bera-Aventurado e resplandecente Espírito da Verdade que
habitais desde as profundezas do Infinito, apelamos à vossa
Presença, nós que habitamos na Terra e aspiramos alcançar
vossa sabedoria eterna.

Atendei ao nosso chamado e iluminai nossas mentes e
corações com as ideias e os sentimentos que emanam da Di-
vindade Cósmica que rege todos os mundos.

Que vossos raios cristalinos alcancem todos os homens e
mulheres que dirigem os destinos das nações e dos povos,
inspirem os cientistas e os médicos que de boa vbritade dese-
jam encontrar a cura de tantos males, que vossa pureza crista-
lina desperte nos jovens e nas crianças as aspirações superío-

*res; e os educadores concebam novos métodos que verdadei-
ramente despertem as almas para o conhecimento.

Espírito da Verdade, nós vos amamos em toda a parte em
que estais manifestado, na Natureza e na Humanidade e em
todo o Universo, e vos pedimos que nos guieis e a iodos os
seres, iluminando este caminho. Nós vos agradecemos.

APELO AO ARCANJO EZEQUEL

Através de vossa Divina Presença Eu Sou. apelamos ao
Arcanjo Ezequiel e a todos os seres que servem no Fogo Mo-
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leta: iluminai, iluminai, iluminai com a poderosa irradiação
do Mestre Saínt Germain, sobre todos os focos de desarmo-
nia que se encontram entre nós, ao nosso redor, neste local
em que estamos e em toda a Terra.

Baixai na Terra as Graças Divinas do Fogo Violeta para
que em ioda a parte se manifeste a vossa Luz libertadora, cla-
reando os pensamentos, purificando os corpos físicos e sutis
de todos os seres aprisionados nas baixas vibrações.

Com as forças superiores do Sol, <da Lua e das Estrelas,
que a espada flamejante e o escudo da Arcanjo Ezequíel pre-
valeçam em qualquer situação. E vossa abençoada presença
nos desperte no coração o amor, o po>der e a sabedoria para
sempre. Nós vos agradecemos.

PRECE DO AMANHECER

Clareai, Senhor, o pensamento da: Humanidade. Clareai,
clareai, clareai.

Descei sobre este globo toda energia de cura necessária
para a evolução da Humanidade.

Descei os raios da transmutação para que expandam o
amor. o perdão e a misericórdia entre os homens.

Despertai. Senhor, vossos filhos, para a luz da evolução.
Tirai-os da escuridão, da ignorância e descerrai os véus da

consciência para que se tornem lúcidos e sábios.



E a vossa Presença, ó Pai. seja a nota máxima na comuni-
dade, e congregue todos os homens e todos os seres numa só
irmandade de pai e harmonia. Não vos peço Senhor, que olheis
para mim, mas para toda a Humanidade. E aqui e agora seja
manifesta a nossa verdade e a nossa vida, a força da nossa
união e-a-paz para sempre. Amém.

ORAÇÃO À SANTA MAGDALENA

Ó Poderoso Pai Criador, cujo infinito poder não nos é permi-
tido conceber em nossa condição humana, a quem todo o Uni-
verso se curva e a que nada é impossível concedei à vossa filha
Maria Magdalena a graça de interceder no céu pelos espíritos
que sofrem, na Terra, as atuações demoníacas da fornicação.

Ó Santa Magdalena. a quem o poderoso Pai concedeu a
graça de vos livrar das abominações da carne, pe]a glória de
seu Filho Jesus Cristo, estendei vossas mãos aos filhos e fi-
lhas de Deus. que em matéria ou espírito são atormentados
pelos poderes do Demónio. Em vós deposito minha fé since-
ra de que, com a proteção de São Miguel Arcanjo, iodas as
almas que recorrerem a vós, obterão o alívio e a paz em seus
corações, arrependendo-se dos crimes cometidos contra a
Santíssima Pureza de Deus

E todas essas almas passarão a fazer pane do coro que glori-
fica permanentemente a Glória e a Onipoiência do Senhor. Amém.
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