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Prefácio de ramatís

irmãos da Terra,

Eis que finalmente, após tantas idas e vindas, após incansá-
veis preparativos perpetrados pelos engenheiros siderais e por seus 
amorosos prepostos que baixaram até as sombras da carne em 
momentos psicológicos necessários, a porta para uma “nova Terra” 
e um “novo Céu” se abre para a humanidade terrena. momento 
único na história planetária. Hora que jamais se repetirá. 
Momento de alegria e júbilo para aqueles que entenderam e passa-
ram a vivenciar a realidade dos preceitos crísticos: “meu reino não 
é deste mundo”, “Perdoa setenta vezes sete vezes”, “Reconcilia-te 
com o adversário enquanto estás a caminho com ele”, “o reino de 
deus habita dentro de vós”, e se constituem hoje na “vanguarda 
direitista” que dá suporte à tarefa hercúlea das hostes angélicas, 
no sentido de levar os homens à “Jerusalém Renovada”, ao mundo 
regenerador tão aguardado. 

Momento de revolta, tristeza, dor e desânimo para uma outra 
parcela da humanidade, composta pelos que “têm olhos e não 
vêem”, “têm ouvidos e não ouvem”, “estão com a mão no arado 
e olham para trás”; enfim, por irmãos empedernidos no mal e na 
revolta contra os amoráveis ensinamentos derramados por Jesus 
em seu Evangelho, e que estão destinados ao triste exílio compul-
sório para um mundo primitivo, cuja luminosa e divina função 
será transformar o “joio” em “trigo”.  

A hora não comporta indecisões, muito menos adiamentos 
e postergações. Não podeis mais deixar para depois a tarefa da 
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vossa transformação moral, a reforma íntima tão apregoada pelos 
espíritas. ainda é tempo; aliás, sempre é tempo. o espírito imortal 
carrega dentro de si o inferno e o Céu; basta o impulso da vontade 
firme para transmutar um humilde pescador na grande pedra do 
cristianismo, um religioso fanático e impiedoso no grande discipli-
nador e codificador do cristianismo nascente, uma mulher de má-
vida, na grande defensora do Cristo e cuidadora de leprosos, um 
rapaz rico e mimado, lutador de cruzadas, no grandioso amante de 
tudo e de todos: o “poverelo” de assis. 

Assim, amados amigos, “tudo é possível àquele que crê”, disse 
o Mestre Galileu. Portanto, está na hora de arregaçar as mangas e 
aproveitar este momento cósmico em que a luz espiritual inunda o 
Planeta Azul e os recursos internos e externos enxameiam, graças 
à infinita bondade de nosso Pai, e limparmos os resquícios da ani-
malidade, os apegos, as ilusões e os vícios que ainda nos mantêm 
chumbados à horizontalidade, propensos a um doloroso exílio. 

ainda é tempo!
Que estas humildes orientações, que, mercê da bondade do 

Pai, compilamos a respeito da transição planetária, possam repre-
sentar uma catapulta luminosa em nossos caminhos, fortalecendo 
ainda mais a nossa determinação em nos tornarmos “arautos da 
Nova Era”, dos tempos de união e paz que estão chegando, final-
mente, para os homens de boa vontade.

Muita Paz!
Muita Luz!

ramatís 
14 de janeiro de 2012
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mensagens da luz para a nova era

Abre-se o milênio da luz!
Findam-se os milênios de aprendizado do amor crístico!
E a humanidade da Terra, estarrecida ante a carga nefasta de 

dores e sofrimentos, oriundas de seus próprios erros e equívocos, 
contempla estática a aparente derrocada moral e espiritual do 
orbe, em que campeia o egoísmo, o orgulho, o ódio, a vingança, 
além do culto aos prazeres sensuais e epicurísticos da carne, em 
detrimento da própria criatura que os cultiva, que se vê impotente 
e frágil ante suas mazelas físicas e morais.

Em verdade, essa impressão derrotista é falsa, e decorre pri-
macialmente da ignorância do ser humano em relação à Lei maior 
do amor de deus, que rege os ciclos evolutivos das humanidades 
planetárias em seu incessante e perpétuo caminhar, rumo à feli-
cidade reservada ao filho pródigo, no retorno triunfal à casa do 
Pai. O que ocorre no presente momento de transformações é que a 
infinita misericórdia divina consente a chance final aos esquerdis-
tas endurecidos, permitindo-lhes retornar ao palco terreno, como 
oportunidade luminosa de libertação de seus erros. mas, em sua 
sandice e falta de amor, eles acabam por detonar o panorama atual 
de desamor e violência, destacando-se na mídia globalizada do 
século XXi, ante a brandura e pacifismo daqueles que simbolica-
mente se sentarão à direita do Senhor, ou seja, os homens de boa 
vontade que buscam a luz e lutam por sua transformação moral; 
aqueles que, ao contrário do que possa parecer, se constituem em 
uma parcela considerável da população, como será possível aufe-
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rir em breve, quando, pela Lei da Evolução, ocuparem os lugares 
conquistados com amor, no planeta de regeneração.

assim, aquilo que, numa análise precipitada, poderia apa-
rentar descontrole, vitória da maldade, ou até perda de controle 
por parte de deus, em relação ao planeta e sua humanidade, 
não passa de um momento de reforma, digamos assim, em que 
as paixões inferiores sobressaem-se e parecem atear o fogo da 
sensualidade e da violência nas mentes e nos corações, numa 
manifestação inconsciente da revolta dos futuros “exilados” con-
tra a imperiosa e fatídica Lei de Evolução, que representa o amor 
do Criador por todos os seus filhos e que ameaça dar um fim aos 
seus desmandos e alucinações, através da migração compulsória 
a que serão submetidos.

Por outro lado, muitos espíritos cansados da luta infantil e 
inglória, motivada pelos posicionamentos egoísticos dos primeiros 
estágios evolutivos, buscam avidamente uma “corda de salvação” 
que possa retirá-los da escuridão e das dores que vêm enfrentando 
há milênios e milênios, tentando compreender, agora, os porquês 
de sua existência, o conhecimento e o entendimento sobre suas 
vidas, sobre seu verdadeiro papel no Cosmo, sobre como poderão 
alcançar um novo patamar de convivência, em que a fraternidade 
e a solidariedade possam lhes trazer, finalmente, um repouso e a 
alegria que tanto almejam, no mais íntimo de seu ser.

É para essas almas, os “buscadores”, aqueles que sentem 
dentro de si palpitar a Luz Divina, que o Comando Supremo do 
planeta Terra envia, mais efetivamente neste momento, as eluci-
dações, as orientações seguras e objetivas, que poderão guiá-los 
com firmeza, durante a transição planetária, demonstrando-lhes 
de forma cristalina onde estão os seus verdadeiros interesses, onde 
está o caminho da felicidade, e de que forma poderão se unir para 
tornar menos doloroso o esforço da subida evolutiva. 

Esta é uma tarefa grandiosa, magnânima, que se oferece 
a todo aquele que sentir no seu mundo interno o chamado do 
Mestre, e que, como bom “Bandeirante da Luz”, se coloca à dispo-
sição das forças que regem o Cosmo, no socorro a si próprio e aos 
que palmilham a mesma estrada neste planeta em transformação.

Por isso, este humilde esforço de unificação, este momento 
patrocinado e orientado pelo Plano maior, merece todo o nosso 
carinho, nossa dedicação, e principalmente nossa alegria, pois é 
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somente com alegria, carinho e dedicação que poderemos nos unir, 
encarnados e desencarnados, seres terráqueos e amigos cósmicos, 
enfim, a grande família maior, no entendimento e na vivência da 
unificação de tudo e de todos, que representa o ritmo amoroso em 
que vibra toda a Criação. É somente através da união das várias 
religiões, das correntes filosóficas, enfim, das várias facetas do 
conhecimento universal, que o caminho ficará menos árduo, pois, 
estando lado a lado, os seres humanos ficarão mais fortes perante 
os acontecimentos inevitáveis e dolorosos que se prenunciam, con-
forme vem sendo profetizado a tantos milênios.

a missão de cada um de vós, que hoje começa a entender e a 
sentir a necessidade do unir-se na derrubada do cipoal de incompre-
ensões e fanatismos, bem como de posições radicais e extremistas, 
em prol do altruísmo, da tolerância e da compreensão, é uma mis-
são de amor, individual e ao mesmo tempo coletiva. E creiais, queri-
dos irmãos, é chegado o momento de assumirdes esse compromisso 
que vos fará fortes, por representar um verdadeiro “feixe de ener-
gias”, marchando junto com o Cristo na libertação da humanidade, 
da ignorância que leva o mal a sobressair-se no presente momento, 
mas que deverá ser debelada com a vossa colaboração e a de tantos 
outros que, em torno do orbe, iniciam uma nova fase da transforma-
ção planetária prevista e idealizada pelo mestres sidéreos.

Nunca estareis sozinhos nesse desiderato, pois mais uma vez 
as forças do bem envolvem vosso mundo, como só aconteceu uma 
outra vez na história planetária, quando do advento do Messias 
dentre vós. a ergrégora crística vai se fortalecendo mais e mais, e 
esta obra é mais uma gota de luz a juntar-se a este grande labutar 
de incontáveis irmãos, pelo bem da humanidade terrena.

Avante, irmãos! Conforme reza o sábio ditado: “Uma andori-
nha só não faz verão”.

Uni-vos, homens da Terra, homens de boa vontade, repre-
sentantes de todas as religiões, de todas as filosofias, de todas as 
seitas, filhos de Deus, criaturas destinadas à luz e à felicidade! 
derrubai as barreiras construídas por vós mesmos, e que vos 
afastam uns dos outros, no dogmatismo e sectarismo de muitos. 
derrubai os “ismos” que são criação humana, pois deus é um só, 
e o caminho é somente o amor. Somente através da união, que é a 
própria encarnação do amor, chegareis à paz e à concórdia, que é 
a busca maior de todo ser vivente no Universo. 
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Esquecei as rivalidades terrenas, deixai de lado o amor-
próprio, no que ele tem de mais negativo. abandonai vossas 
presunçosas posições de “donos da verdade”, pois, repetimos, só 
deus é dono da verdade. respeitai os pontos de vista de vossos 
irmãos, pois todos vão chegar ao objetivo, uns mais rapidamen-
te, outros mais lentamente. Esta é a “grande verdade cósmica” 
que deveis vislumbrar neste instante, e colocar em prática em 
vosso relacionamento.

Que nosso Pai nos abençoe e nos dê força, para que juntos, 
unidos em um mesmo ideal, façamos deste planeta a “Terra da 
Promissão”, pela qual temos lutado por tantos milênios.

Muita Paz!
Muita Luz!

navarana

2 de maio de 2011

a a a

Saravá, meu Pai! 
axé para todos os seres da Terra! 

Nesta hora fatídica para a humanidade, trazemos a nossa 
humilde colaboração ao grandioso trabalho de nosso Cristo, à 
transição vivida pelo mundo e pelos irmãos que o habitam. 

A umbanda traz seu peso energético e amoroso nesta hora 
sagrada, na qual pretos velhos, caboclos, crianças, baianos, 
boiadeiros, ciganos, orientais, e tantos outros companheiros que 
labutam nos desvãos do mundo Espiritual inferior, auxiliando 
o “joio” e protegendo o “trigo”, para que todos tenham a devida 
oportunidade de se colocarem “à direita” do Cristo, usufruindo da 
ventura sideral reservada aos irmãos na sua peregrinação rumo 
à arcangelitude. 

Filhos queridos, os fatos estão aí para comprovar a gravidade 
e a importância do momento profético. as ferramentas e os recur-
sos necessários para os filhos transmutarem a ganga de energias 
e condicionamentos trazidos do passado reencarnatório de erros 
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e enganos são ofertados amorosamente pelas cortes angélicas a 
serviço do Pai, nas vibrações dos sagrados orixás que dirigem e 
dão tônus à vida no Universo. Portanto, é chegada a hora santa de 
cada um empunhar suas “guias”, sua fé, seu amor e sua dedicação 
para alavancar o grandioso “salto quântico”, na chegada do amor 
de aruanda na carne terrestre, a fim de que a fraternidade e a 
solidariedade passem a imperar neste mundo em transformação. 

Que todas as falanges do bem, atuantes no seio de nossa 
amada umbanda, todos os defensores da luz do espiritismo, do 
catolicismo, do protestantismo, da teosofia, do hinduísmo, do 
budismo, do islamismo, enfim, de todas as manifestações da 
“Divina Luz” que labutam na Terra possam se unir, a fim de que, 
com respeito e muito carinho, iluminemos os que ainda se debatem 
no lodo das paixões, dos erros e enganos em relação à Grande Lei 
que rege o Cosmo: o amor! 

Filhos da Terra, que esta humilde obra possa alargar a cons-
cientização sobre a responsabilidade individual, neste momento 
em que o planeta e sua humanidade suplicam o engajamento dos 
que já compreenderam o significado da vida, na tarefa de “dar 
o bom exemplo” aos que ainda não entenderam o sentido maior 
da existência. 

Salve Jesus de Nazaré! 
Salve o Caboclo das Sete Encruzilhadas! 
Salve as 7 linhas da umbanda! 
Salve os trabalhadores do bem! 
Salve as falanges de aruanda! 
Salve as florestas de Juremá! 
Salve o amor na Terra! 
Salve a união oriente-ocidente! 
 

Zélio Fernandino1 
14 de janeiro de 2012 

1 nota do editor – Em 15 de novembro de 1908, o médium Zélio Fernandino incorpo-
rou o Caboclo das Sete Encruzilhadas, iniciando assim, a umbanda em solo brasileiro. 
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humanidade da Terra,

dos evos transatos regurgitam forças cósmicas, e a Terra pede, 
suplica, uma intervenção clara e definida de seus filhos queridos, 
neste momento importante, em que o produto de milênios e milê-
nios de trabalho incessante da Grande Fraternidade Branca, que 
governa os destinos da humanidade, leva o mundo a viver as horas 
derradeiras de um ciclo de preparação que se finda, abrindo uma 
imensa clareira de luz para que os vanguardeiros das verdades 
sagradas adentrem à Canaã prometida, onde “gotejará leite e mel”, 
no dizer dos profetas. 

no Egito antigo, um paradigma foi traçado, colocando o 
universalismo, a fraternidade, a igualdade e a liberdade como 
direcionamentos para o estabelecimento de uma sociedade equâ-
nime, justa e amorosa. Na sequência, Jesus de Nazaré aprimorou 
a proposta, falando aos homens sobre o “reino dos Céus”, sobre 
o Pai amoroso, o “super homem”, o homem espiritual, aquele que 
“constrói a Casa na Pedra”. 

Tudo isso, e mais os grandes exemplos que foram deixados 
através dos milênios findos por seres de boa vontade, missionários 
da luz a serviço do Grande Arquiteto do Universo, são adubo para 
que, neste momento tão importante, os homens possam se posicio-
nar à direita do amor do Cristo e fazer dessa morada planetária o 
mundo sonhado e idealizado pelos seres de luz e iniciados de todos 
os tempos, ou seja, um planeta no qual o respeito, o carinho, a com-
preensão e a afeição façam parte do dia a dia de seus habitantes. 

Este amigo que se dirige a vós, e que também participa de 
vossas caminhadas desde os primórdios da civilização terrestre, na 
Lemúria, na Atlântida e no antigo Egito, acredita em vosso poten-
cial angélico para desatar os grilhões que ainda vos prendem aos 
baixos níveis da evolução, representados pelo animal que deve ser 
contido, domesticado e transformado, a fim de abrir caminho ao 
anjo que é a vossa realidade como centela divina, criado “simples 
e ignorante”, mas com destino aos páramos celestiais. 

Aliás, este é o sentimento do Governo Oculto do Mundo. 
Acreditamos em vós, “Bandeirantes da Luz”, acreditamos na 
divindade que habita em vós. Cremos em vosso infinito potencial. 
Afinal, fostes moldados à imagem e semelhança de Deus, no dizer 
do grande profeta hebreu, o inolvidável moisés. 
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O momento é de superação, a hora é de definições. Não dá 
mais para “ficar em cima do muro” ou “ficar andando no fio da 
navalha”, conforme ensinamento ocultista que a vós foi legado. o 
Pai espera uma definição dos seus filhos da Terra. o julgamento 
está em andamento, a migração compulsória já começou, o “joio” 
já está sendo apartado do “trigo”. 

Soldados da luz, empunhai vossas armas de luz! Perfilai-vos; 
ouvi a voz de vossos amorosos generais que vos convocam para a 
boa luta. o mundo precisa que aqueles que se alistaram na “força-
tarefa do Cristo” entrem em ação imediatamente. Que possam ser 
luzes para seus irmãos confusos e desconhecedores da realidade 
apocalíptica que o planeta e sua humanidade vivenciam. 

Que brilhe a vossa luz, para que os homens, vendo as vossas 
boas obras, glorifiquem o Pai que está nos Céus. 

A sentença do Cristo-Jesus não deixa margem a qualquer 
outra interpretação que não aquela que responsabiliza o ser pelo 
apoio e orientação de seus companheiros de jornada, principal-
mente neste momento cármico e cósmico em que viveis. 

Esta obra chega exatamente nesta hora, como um compêndio 
de orientações e direcionamentos que pode vos auxiliar na tomada 
de posição, ao assumir a tarefa que a Grande Fraternidade Branca 
espera de uma parcela dos homens, aqueles que já conseguem vis-
lumbrar “a luz no fim do túnel” e que, por isso mesmo, podem repre-
sentar o farol para seus irmãos na grande travessia que os levará 
ao Mundo Novo, edificado pelo suor e sangue de Jesus e de tantos 
outros que deitaram sua migalha na tarefa da transição planetária. 

assim, queridos irmãos a quem muito amamos, coloquemo-
nos diante do Cristo e cumpramos a nossa importante tarefa de ser 
os obreiros do Senhor, os trabalhadores da última hora. E, dessa 
forma, em breve estaremos habitando um mundo higienizado, 
onde todos cantarão hosanas ao Criador dos mundos, vivendo 
como irmãos em busca de mais altos desideratos, na infinita esca-
da da arcangelitude.

Muita Paz! 
Muita Luz! 

akhenaton 
14 de janeiro de 2012 
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amigos,

a Força Suprema é amor!
O Universo é amor!
o Cosmo é regido e sustentado pelo amor!
O que nos traz até vocês nesta hora é o amor. Esse sentimento 

que nos faz amigos e, acima de tudo, irmãos, filhos de um mesmo 
Pai, vivamos em que latitude for, nas incontáveis moradas que Ele 
nos destinou para nosso aprendizado e nossa ventura sideral.

nossa responsabilidade, uns para com os outros, é que nos 
leva para tão longe de nossos lares. a solidariedade que mora 
em nossos corações é que nos traz a este mundo que precisa 
de amparo e apoio para libertar-se do ciclo evolutivo que vai se 
encerrando, a fim de galgar seu novo posicionamento sidéreo, 
mais espiritualizado e, portanto, em melhores condições para a 
convivência de seus tutelados.

Participamos de um grande esforço empreendido por inu-
meráveis companheiros oriundos dos mais distantes quadrantes 
do Universo, que levados pelo sentimento de dever inerente aos 
degraus conquistados, no decorrer das eras, vêm trazer a sua 
colaboração, neste instante de definições por que passa este globo.

Chegamos com nossas naves e formamos um cinturão pro-
tetor em torno da Terra, e, com aparelhamentos inacessíveis à 
vossa compreensão atual, empreendemos o balanceamento ener-
gético planetário, dando nossa colaboração no sentido de atenuar 
os efeitos da vivência equivocada da maioria dos seres humanos 
de vosso mundo.

nosso papel principal tem sido aliviar o campo energético do 
planeta das energias primárias e perniciosas que poderiam afetar 
enormemente o equilíbrio ecológico, desencadeando catástrofes 
como ocorreu outrora na atlântida, caso não recebesse o orbe a 
ação minimizadora dos efeitos de tais energias. 

Executamos tal trabalho por ordem de deus e com a per-
missão do “Comando Supremo do Planeta Terra”, vosso Cristo 
planetário. 

Paralelamente, também vamos trazendo nossa humilde colabo-
ração, ao transmitir recados, como o presente, para alguns irmãos 
da Terra, com vistas a ir preparando a humanidade para o inter-
câmbio ostensivo com companheiros de outros orbes, que anseiam 
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partilhar com os terráqueos suas culturas e, principalmente, seu 
amor por deus e por todas as criaturas que habitam o Cosmo.

Atuamos, por ora, em dimensões paralelas, símiles àquelas em 
que atuam os seres que denominais como desencarnados, uma vez 
que a maioria da população da Terra ainda não se encontra devi-
damente preparada moral e culturalmente para o contato direto 
com humanidades mais desenvolvidas, o que será corriqueiro em 
um futuro próximo, como dita a lógica da evolução.

atuamos sempre em parceria, pois para nós a solidarieda-
de e a fraternidade fazem parte de nosso ser, como farão parte 
de todos vocês, muito em breve. Trabalhamos com veículos de 
diversas categorias e dimensões, desde as naves-mãe, carregadas 
de macro-equipamentos que atuam nos chacras planetários, pas-
sando pelas naves médias, diríamos assim, destinadas a atividades 
específicas junto a agrupamentos afins no globo terrestre, mas que 
também atuam em guerras, calamidades públicas, epidemias etc., 
energizando, protegendo e minimizando os efeitos daninhos de tais 
eventos, na medida em que nos é permitido, sem afetar a atuação 
da Lei Suprema, mas agindo dentro dela, que não é só justiça, mas 
acima de tudo amor, misericórdia e perdão.

Também possuímos veículos menores que atuam em missões 
específicas e que facilitam o deslocamento interdimensional, levando 
diversos apetrechos e economizando esforço e energia em nossas 
tarefas de socorro e reconhecimento, como usualmente são utilizados.

muitos de nós já desenvolveram a faculdade de deslocamen-
to por meio da força mental; porém, nem todos alcançaram esse 
desiderato e, além do mais, não somos espíritos desencarnados 
como denominais vossos cidadãos que não possuem corpo denso, 
mas sim seres de outros mundos que ainda carregam um arca-
bouço físico, mas sutilizado e bem menos densificado, motivo 
pelo qual nos são muito úteis os veículos de transporte, ou seja, 
as naves espaciais.

Tudo isso vos prova, terráqueos, o infinito amor que o Pai 
nos dedica, pois cá estamos a mando dessa Força maior, impelidos 
pelo seu sopro amoroso. desejamos apenas colaborar, dar as mãos 
a todos, para que juntos possamos viajar pelos universos afora, 
amando e vislumbrando a magnitude e o esplendor da Criação, 
participando da autêntica “festa de bodas” de que vos falou nosso 
companheiro intergaláctico, Jesus de Nazaré.
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Finalmente, queremos vos dizer que, neste momento planetá-
rio, estamos atuando em todas as religiões, em todas as filosofias, 
em todas as doutrinas do orbe, sem distinção, pois todos são nos-
sos irmãos. Dessa forma, trazemos nosso pleno aval-cósmico ao 
“Projeto Bandeirantes da Luz na Terra”, que encarna este objetivo, 
que é o objetivo de todos nós, irmãos de outros mundos e espíritos 
iluminados que vos amparam: “a unificação no amor”.

Podeis contar conosco para o deslinde desta tarefa importan-
te; nossas naves continuarão a missão de apoiar e energizar vossa 
labuta, e temos absoluta certeza de que venceremos, pois este é o 
destino fatal de toda criatura que habita o Infinito: a união, a paz 
e a felicidade no seio do Criador.

Que a Força Suprema nos guie!

ashtar sheran

21 de dezembro de 2011
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A árvore da vida – Apocalipse

Diz mais o profeta: “No meio da sua praça, e de uma e de 
outra parte do rio, estava a árvore da vida, que dá doze frutos, 
produzindo cada mês o seu fruto, e as folhas das árvores servem 
para a saúde das gentes” (Apocalipse, 22:2). Nesse conceito situa-
se o progresso, o verdadeiro aproveitamento do trabalho e o labor 
espiritual da humanidade do terceiro milênio. O apóstolo serve-se 
da comparação com uma praça — comumente o local principal 
de uma cidade, o ponto de convergência de seus habitantes, o 
centro da coletividade — para explicar que esse labor constitui o 
seio, o coração da atividade humana da cidade santa, ou seja, da 
civilização escolhida, do próximo milênio. No meio dessa praça 
está a árvore da vida, que significa o alimento, a energia, o recur-
so e o ensejo para que as almas se elevem aos planos superiores; 
é a oportunidade certa e fecunda, que libertará dos ciclos reencar-
natórios e consolidará a consciência para a felicidade eterna! Essa 
árvore da vida é a faina criadora, para o contínuo crescimento 
espiritual, produzindo em cada mês o seu fruto — seja um total 
de doze frutos, seja um total de doze meses de trabalho fecundo e 
de aproveitamento completo, nessa cidade entre cuja humanidade 
já não se conhece mais o desperdício de tempo, a ociosidade e a 
inconsciência da responsabilidade pessoal, porque todos traba-
lham e produzem para a verdadeira vida do espírito! Essa nova 
Jerusalém situa-se bem distante da negligência atual do vosso 
século, em que as criaturas caminham um passo adiante, em 
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direção ao Cristo, e mil passos para trás, sob o convite de Satã! ... 
(obra: Mensagens do Astral, 17a edição, p. 151)

Abrasamento da Terra – “astro intruso”

Quando se fizer a conjunção dos efeitos do astro intruso com 
os efeitos da loucura humana, no mau emprego da desintegração 
atômica, “a terra será abrasada”. Sobre isso, não tenhais dúvida! 
desde que, nessa ocasião, haja depósitos subterrâneos de víveres, 
ou já se tenha cogitado de outras providências a respeito, inega-
velmente serão atenuadas a fome e a miséria. É óbvio que, se os 
cientistas se dispuserem a ouvir com sinceridade e confiança a sim-
bólica “voz de Deus” transmitida através dos profetas do quilate 
de um nostradamus, apesar dos acontecimentos trágicos previstos 
e irrevogáveis, poder-se-á eliminar grande parte do sofrimento 
futuro, pois o astro a que nos referimos — como bem sabemos 
na técnica sideral — abrasará mesmo a Terra e queimará muita 
coisa! E ainda podemos recordar as palavras de João Evangelista, 
no Apocalipse, quando diz que a Terra será destruída pelo fogo e 
não pela água, advertência sibilina onde se esconde a conexão da 
influência do astro intruso com os próprios eventos desavisados 
da bomba atômica. (obra: Mensagens do Astral, 17a edição, p. 272)

Absinto, o excitador da animalidade
– Apocalipse

o teor opressivo, adstringente — que lembraria o magne-
tismo de um fel eterizado — próprio do planeta purificador que 
se aproxima da Terra, também foi assinalado pelo profeta, e de 
modo satisfatório, quando diz: — “E o nome desta estrela era 
absinto; e a terça parte das águas se converteu em absinto, e 
muitos homens morreram das águas, porque elas se tornaram 
amargosas” (apocalipse, 8:11). É a identificação perfeita do mag-
netismo deletério, com o amargor da losna, interpretação que 
se estende, na alegoria apocalíptica, à própria idéia de horas de 
amargura por parte dos seres, por ocasião dos acontecimentos. o 
evangelista João acentua, ainda, o efeito sensual desse magnetis-
mo que, embora indesejável, como o é o do próprio absinto, tam-
bém vicia até as mais altas inteligências do mundo! Realmente 
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o campo magnético do astro intruso é um profundo excitador 
das paixões animais porque, sendo seu magnetismo de natureza 
primária, oriundo de um orbe de energias superativadas, torna-se 
um multiplicador de freqüência lasciva e egocêntrica nas criatu-
ras invigilantes. (obra: Mensagens do Astral, 17a edição, p. 160)

Aceleração da evolução – mediunidade

Podem ser considerados “médiuns oficiais”, na Terra, justa-
mente aqueles que se reencarnam comprometidos com serviços 
obrigatórios na seara espírita. Estes requerem um desempenho 
incessante de sua atividade incomum, porquanto necessitam com 
maior urgência, compensar os prejuízos causados a outrem e tam-
bém acelerar a sua própria recuperação espiritual. destacando-se 
dos demais homens, pois gozam de faculdade mediúnica mais 
acentuada, relacionam-se mais direta e rapidamente com os desen-
carnados. Conforme seus pensamentos, sua conduta e objetivos na 
vida, sem dúvida atraem os espíritos da freqüência vibratória side-
ral que, de conformidade com sua contextura espiritual, passam 
a influenciar para o bem ou para o mal as pessoas com as quais 
entram em contato. (obra: Mediunismo, 11a edição, p. 64)

Aceleração da evolução terrena
– vinda de Jesus

Em verdade, Jesus é o Espírito mais excelso e genial da Terra, 
da qual é o seu Governador Espiritual. Foi também o mais subli-
me, heróico e inconfundível instrutor entre todos os mensageiros 
espirituais da vossa humanidade. a sua encarnação messiânica 
e a sua paixão sacrificial tiveram como objetivo acelerar, tanto 
quanto possível, o ritmo da evolução espiritual dos terrícolas, a fim 
de proporcionar a redenção do maior número possível de almas, 
durante a “separação do joio e do trigo, dos lobos e das ovelhas”, 
no profético Juízo Final já em consecução no século atual. (Obra: 
O Sublime Peregrino, 17a edição, p. 18)


