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O COMANDANTE YURY
A primeira vez que o Comandante Yury se comunicou conosco, o canal estranhou muito a nave espacial
que havia visto, pois ela era completamente diferente
de todas as naves que ele vira e viajara em corpo astral ao longo de muitos anos. Logo que teve oportunidade, perguntou a esse Grande e Humilde Ser sobre
o assunto. Ele respondeu com uma mensagem que se
encontra na página 191 do nosso Livro "Os Extraterrestres e Nós - Vol. I", no último capítulo com o título:
“AS BARREIRAS DO MEDO”, que vamos transcrevê-la,
bem como o desdobramento do médium.
01 - MEDIR O DESCONHECIDO
Saí do meu corpo físico e fui até a frente do Centro
em meu corpo espiritual.
Quando lá cheguei notei que o espaço era muito
maior do que o existente no plano físico; por sua vez,
o conjunto de casas em frente a nossa sede, também
não existia, porém, como já estou acostumado a essas
surpresas, não liguei muito. Estava parado no meio
dessa área quando percebi um facho de luz descendo
gradativamente do alto e eu acabei ficando exatamente no meio desse tubo de luz.
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Senti que estava subindo, sendo levado para uma
nave espacial. Eu a vi sem olhar para cima, apenas
sabia que ela estava lá.
Ouvi um som suave como o barulho de alguma coisa
se desencaixando, logo em seguida o tubo de luz e eu
entramos para o bojo da nave. A visão desse tubo não
durou mais que vinte segundos depois que adentrei a
nave; não consegui perceber de que material ele era
feito, pois parecia ser luz e, ao mesmo tempo, achava
que poderia ser plástico ou vidro, ele me confundia.
Quando cheguei ao interior da nave, ainda dentro
do tubo de luz, colocaram algo sob meus pés semelhante a uma pequena plataforma que se movia,
levando também o meu corpo. Eu sabia que estava
parado, mas a plataforma se movimentava e levava
consigo o meu corpo, como numa escada rolante.
A plataforma que me sustentava fazia um leve ruído e me girava para um lado, depois para o outro.
Diante dela havia uma máquina que fazia uma leitura de todo o meu corpo, dos pés à cabeça; em seguida,
girava-me de novo e me colocava em frente de outra
máquina. Parecia que uma detectava sinais de contaminação (micróbios, bactérias, vírus e outras impurezas), e a outra máquina destruía tudo que havia sido
detectado pela primeira; depois desse procedimento a
plataforma me girava de novo para a máquina anterior com meu corpo levemente inclinado, repetindo o
processo. Esse vai-e-vem foi feito por três vezes, tudo
muito rápido. Ao fim dessa operação o facho de luz
desapareceu, como se um vidro cheio de reflexos fosse
retirado da minha frente.
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Até aquele momento eu não tinha tido tempo de
prestar atenção ao que se passava a minha volta, pois
havia me concentrado no trabalho dos aparelhos,
quando de repente dei de cara com seres extraterrestres de aparência completamente diferente dos tipos
que eu havia visto durante mais de dez anos de contatos a nível psíquico. Eles eram bem diferentes dos
extras que eu estava acostumado a ver e que muito
se assemelhavam a nós, tanto em estatura quanto na
formação dos seus corpos e fisionomia.
Esses seres possuíam os corpos bem finos, davam a
impressão de muito leves, os movimentos eram suaves e vagarosos como se o corpo não possuísse ossos
e músculos. Os braços pareciam não ter articulações,
a pele era cor de cinza média e aparentemente não
usavam nenhuma roupa. A cabeça era muito grande,
dando a impressão de que o corpo não conseguiria
sustentá-la. Os olhos, muito grandes e arredondados,
eram levemente esbugalhados. Não vi narinas e, se
havia, deviam ser muito pequenas, imperceptíveis.
Não vi orelhas e a boca era pequena e arredondada.
Analisei-os rapidamente, e pelo olhar amoroso e pelos movimentos meigos e suaves, vi que estava entre
Seres Superiores, incapazes de qualquer gesto de violência. Fiquei tranqüilo. Olhando ainda rapidamente
em volta, percebi que estava dentro de uma nave de,
no máximo, dez metros de diâmetro, com o interior
em forma de círculo. Observei que os equipamentos
que me rastrearam na chegada não estavam mais
por perto. No momento só a presença daqueles Seres
atraía-me a atenção.
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Possuíam olhar firme e doce, quase magnético, permaneciam quietos a minha frente; encarar um deles
era como olhar para todos, por isso até hoje não sei
quantos eram, confundiam-me. Não tenho explicações. Deixei então esse enigma de lado, olhei fixamente para o que estava diante de mim e pensei firme:
Boa-noite Irmãos! Que Deus esteja em toda parte!
Nesse momento aconteceu uma coisa extraordinária, eles levantaram as mãos direitas, nas quais
percebi só haver dois dedos e das pontas dos mesmos
saíram focos de luz. Fiquei deslumbrado com o fenômeno que presenciava. Bastante emocionado com
o que estava acontecendo diante de mim, calei-me,
nada perguntando, nem mentalmente. Foi aí então
que um deles, não sei qual, emitiu um pensamento
percebido por mim em forma de vibração estranha e
compacta, como um só bloco, que eu captei totalmente, desse modo:
— Vocês nos chamaram e nós estamos aqui.
Fiquei atônito sem saber o que falar ou perguntar,
esperando algo acontecer. E realmente aconteceram
coisas tão surpreendentes, inimagináveis, quanto difíceis, quase impossível de assimilar e descrever. Não
há parâmetros, nem palavras, no mundo físico que se
possa usar, para explicar o que se passa no plano ou
mundo mental.
Passarei ao relato, embora algumas partes ainda
permaneçam incompreensíveis para mim.
Após a curta saudação eles desapareceram e instantaneamente surgiu a minha frente uma cena semelhante a um filme. Não sei explicar exatamente o
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que via, se era uma projeção como no cinema, ou se
eu estava viajando pelo espaço.
Um campo estelar monumental faiscava, bailando
a minha frente, num movimento suave e majestoso,
num silêncio tão profundo como nunca senti. Eu estava como que debruçado numa janela olhando as
belezas do infinito.
Em certo momento minha atenção foi levada até
um objeto de proporções fantásticas. Não tinha forma
esférica como os astros conhecidos, assemelhava-se a
um casulo terminando em pontas finíssimas, aparentando fragilidade.
Essa coisa viajava a uma velocidade indescritível e
eu sabia que sua trajetória era como uma órbita em
torno do campo estelar que eu via quase imóvel a minha frente. Nesse mesmo instante, eles me disseram
que eu observava o Planeta” deles.
Fiquei espantado com aquela revelação. Minha
mente passou a questionar tudo, eu pensava: Isso só
pode ser brincadeira; um astro que não tem órbita em
torno de uma estrela e que viaja pelos limites de um
Universo, se é que ele tem limites, e assim continuei
questionando e depois rejeitando todas as possibilidades; não deixando espaço em minha mente para
absorver mais nada. Segundos depois, confirmando
o que eu intuíra, só de olhar, os extras explicaram-me
que o Planeta deles se movimenta no espaço a uma
velocidade fantástica, inconcebível para nós. A sua órbita não é como a da Terra em torno de uma estrela, o
Sol; ele gira em torno de um Universo.
A partir dessa explicação passei a fazer muitas per11

guntas ao mesmo tempo, por achar inacreditável que
aquela coisa fosse um Planeta. Perguntei se o que eu
via era uma nave espacial ou uma plataforma intergaláctica. Queria saber se aquilo, fosse o que fosse, era
criado, construído por eles. O porquê daquela forma
de foguete de duas pontas; por que viajava àquela
velocidade? Qual a razão daquela cor avermelhada,
semi-incandescente? Eram tantos porquês.... Eu continuava pensando e interrogando mentalmente: Não
sendo esférico, por que esse corpo não se gasta, considerando a velocidade com que se movimenta? Como
ele pode com essa forma e a dimensão que possui
atravessar o espaço? Como pode acompanhar a curvatura do campo estelar que ele rodeia sem se desintegrar? Que rota é essa que ele percorre, tão estranha,
que sequer posso imaginar?!... Com minha insistência
em questionar, fazia mentalmente mil perguntas e
não dava tempo para as respostas, talvez no íntimo
eu nem quisesse resposta porque, àquela altura dos
acontecimentos, eu não acreditasse mesmo no que
esta vendo. Foi então que captei de suas mentes o que
se segue:
— Você não conseguiria imaginar o tamanho da
coisa, (era assim que mentalmente estivera durante
todo tempo me referindo ao tal (Planeta), pois suas
proporções são imensas. Para vê-la (a tal coisa) por inteiro você deveria estar muitíssimo distante dela, flutuando no espaço. Todo esse tempo, você julgou que
estava vendo o que se passava ao longe, bem distante, como um observador, no entanto desejamos que
saiba que você estava e está aqui, no interior do nosso
astro. O que você vê é uma projeção mental, posto que
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seus olhos não têm capacidade de captar o que precisamos que veja.
Estupefato diante daquela revelação de que eu viajava no interior daquele corpo celeste estranho, numa
velocidade inimaginável, comecei a pensar e falar
para mim mesmo: Não vou comentar nada com os
companheiros; tudo isso deve ser coisa da minha cabeça. Nesse exato momento, senti que eles captaram
os meus pensamentos e foi exatamente o que aconteceu. Um deles ou todos (não pude distinguir) apareceram a minha frente e falaram assim:
— Vocês deixam de saber e de conhecer muitas
coisas porque têm medo, porque vivem com medo.
Quando vocês vencerem as “barreiras do medo”
novos horizontes vão se abrir diante de seus olhos.
Depois dessa lição, entendi que nada mais tinha
a fazer ou perguntar; eu não tinha condições e nem
argumentos naquela hora para tal façanha, mesmo
porque eu já questionara demais. Percebi naqueles
segundos que não fora receptivo o suficiente para que
se estabelecesse um melhor contato. Senti-me encabulado como criança repreendida por desatenção ou
displicência.
Desse modo, recebi uma grande lição sem que, em
momento algum, eu percebesse demonstração de superioridade da parte deles ou sequer intenção de me
humilhar. O certo, pensei, seria voltar ao meu corpo
físico e pensar bastante a respeito de tudo, não só naquela noite, mas durante toda a semana. Compreendi
claramente que perder o medo e a desconfiança faz
parte da preparação do discípulo em sua iniciação a
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fim de alcançar novas etapas de trabalho, partindo do
mais simples para o mais complexo.
Nem bem voltei ao meu corpo físico, concentrei-me
e recebi a mensagem que escrevo a seguir.
02 - O ASTRO QUE PATRULHA
Querido irmãos, boa noite.
Aqui estamos cumprindo nossa palavra de esclarecer e orientar.
Somos habitantes do Astro que Patrulha os limites deste Universo e o guia na imensidão infinita
dos domínios Divinos. Existem outros universos espalhados nesse imenso campo.
O nosso Astro tem a forma necessária para não ser
tragado pela força poderosa dos corações das galáxias.
Viajamos a velocidades inimagináveis; no entanto,
nosso Astro parece imóvel, quando o contemplamos
no seu caminhar pelos limites do “complexo estelar” a
que pertencemos; todavia, a qualquer momento, podemos, com nossas “Naves Pequenas”, estar em qualquer parte dentro deste incomensurável limite, com a
rapidez do pensamento ou do chamado.
Talvez o que revelamos agora seja inimaginável
para todos, inclusive cientistas deste pequenino
planeta. Contudo, o que desejamos vocês tem: A
sede de conhecimento. Isto justifica esta atitude
de nossa parte. Talvez até não se julguem dignos
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de tamanha consideração, mas quero que não se
esqueçam de que o Amor justifica o encontro, e
é o Amor que provê tudo no Universo.
Outros Universos bailam no espaço cósmico e outros "Astros" os protegem e guiam-nos neste majestoso movimento infinitamente sucessivo.
Que Deus abençoe a todos.
Yury - GER
Vitória/ES, Brasil, em 28/05/1993
03 - SOB AS VIBRAÇÕES DO MANTRA
Durante a recitação do mantra, eu via a nave pequena da qual Yury falou na mensagem acima.
— Ela flutuava estática no ar por um longo tempo.
Eu a observava demoradamente, embora soubesse
pelo cântico do mantra que só havia decorrido alguns segundos enquanto admirava o pequeno disco. O tempo parecia diferente do nosso; segundos
aqui foram alguns minutos nessa vidência. Tive a
impressão que esse longo tempo me era dado para
que eu ficasse diante da nave a observá-la, como
num transe hipnótico.
A pequena nave acendeu uma luz que havia em
sua parte inferior, depois apagou e tornou a acender. Não era igual a piscar. Foram três momentos
intensos de luz; logo após apareceu em minha tela
mental a imagem do “Astro” deles, viajando como
uma grande luz no espaço.
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Por um instante, acreditei que o Astro daria algum
sinal em resposta aos três toques de luz emitidos
pela nave pequena. Isto não aconteceu, porém eu
tinha certeza de que o Astro tinha recebido a mensagem codificada e mais, sabia também que aqueles momentos de luz foram como ressonâncias conjuntas com as vibrações do nosso mantra.
Enquanto analisava esses fatos, aconteceu algo
que tenho dificuldade em relatar, pois foram percepções de categorias diferentes, todas ao mesmo
tempo e envolvidas por uma sensação estranha de
sentir, ver e ouvir, primeiramente por dentro e, só
depois, perceber pelos órgãos exteriores. Foi mais
ou menos isso, o ocorrido que transformo em palavras, embora não traduzam dez por cento do que
percebi:
— Um longo tempo após a emissão de luz da pequena nave, o “Astro” gigante que viajava na escuridão cósmica, iluminou-se mais e como se inchasse
de luz, agigantou-se numa luz suave, sem brilho.
Uma rara luminosidade veio acompanhada de um
som de extasiante harmonia; era manso e ao mesmo tempo poderoso. Envolvendo tudo isto uma
vibração exótica que percorreu todas as células do
meu corpo, tocando tudo de dentro para fora, sensações inéditas que jamais saberei transmitir na íntegra, com exatidão.
E foi assim que tive a certeza de que aquele ”corpo celeste” se ligara a nós do Grupo de Estudos Ramatis, naquele momento.
Após este episódio inesquecível, eu vi uma pro16

jeção estupenda. Qual uma miniatura fantástica,
vendo como quem observa de cima a galáxia ou o
universo em que vivemos (um ou outro), não tenho
conhecimento para afirmar qual deles. Aos meus
olhos era como ver um mar de água ou gelatina;
assemelhava-se a um oceano imenso, azul profundo, iluminado, com uma superfície ondulante e acetinada.
Esse “mar” se movimentava rodopiando lenta e
silenciosamente. Flutuava solto na escuridão. Seus
limites eram arredondados e suaves, mas não completamente precisos. Lembrava o conteúdo de um
ovo quando fora da casca que se apresenta maleável e de contornos imprecisos mas existentes.
Quando apreciava a beleza dos astros parecia ver
um abismo profundíssimo, forrado de veludo negro, espetado por trilhões de pedras preciosas coruscantes de todos matizes. Esta visão tão singularmente emocionante me fez chorar. Um sentimento
diferente me dominava. Sabia que estava vivenciando um fato raríssimo para um “ser humano” ainda habitando um corpo físico, que era observar o
seu Universo por fora; coisa que, talvez, jamais seja
possível de ser feita por um ser humano, apesar de
todo o avanço de sua ciência e tecnologia.
Um segundo sentimento surgido em mim era ainda mais extraordinário, pois, naquele instante, eu tinha a impressão de que poderia estender a mão e
tocar as estrelas que brilhavam vivas ao meu alcance, algo indescritível. Mas, a história continua.
Por alguns segundos tive a sensação de me sentir
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vazio por dentro, só ficando meu coração que tomou todo o espaço do meu corpo e então pulsou
no compasso azul e suave daquele universo, complexo, pequenino e gigantesco ao mesmo tempo,
que bailava manso diante do meu ser extasiado.
Depois de tudo isso, meus olhos ou mente, nem
sei explicar corretamente, foram guiados em direção a um astro que identifiquei como sendo o “nosso” Sol. A Terra flutuava firme ao seu redor. Descortinei junto dela a nave pequena que me arrebatara
no início dessa experiência. Essa visão me aturdiu,
eu já não sabia mais onde me encontrava se estava na Terra, no Astro ou se na pequena nave. Não
saberia distinguir se era uma viagem fora do corpo
denso ou se uma simples vidência. Sinceramente, a
essa altura dos acontecimentos eu não sabia discernir o fenômeno.
Lembro-me, por último, já finalizando essa maravilhosa aventura espiritual, de ter sentido uma vibração muito forte, como se houvesse algum motor
enorme sido acelerado, entretanto, não fazia barulho. Em seguida, vi em forma de luz uma explosão
fantástica, como se estivesse sendo, ao mesmo tempo, destruída e criada alguma “coisa” nos confins do
Universo em miniatura que eu observava!...
Voltei ao meu corpo quase em estado de choque.
Demorei algum tempo para me recuperar e achei
mesmo impossível descrever tudo o que me acontecera. Tudo era muito complexo, estranho, um
conjunto de imagens intraduzíveis para mim; sensações e sentimentos desconcertantes, incoerentes,
18

muito difícil de descrevê-los com palavras do nosso
linguajar que só exprimem fatos acontecidos em
nosso mundo físico. Fizeram-me revelações inusitadas em outras dimensões, desdobraram meu corpo
astral para que ele pudesse captar conhecimentos
em outros planos de vida mui superiores ao físico,
que só possui três dimensões; sinceramente, tornou
a tarefa muito difícil.
Os meses se passaram e por vezes quase desanimei de escrever estas passagens, não só pela dificuldade em trazê-las do plano mental para o físico,
como também pelo fato de serem assuntos tão estranhos, oriundos de espaço e tempo impalpáveis,
abstratos, que julguei não valer a pena o esforço,
pois ninguém levaria a sério. Mas chegou finalmente o dia em que não pude adiar mais essa tarefa. O
Grupo de Estudos Ramatis resolveu fazer o capítulo
“As Barreiras do Medo”, baseado nas mensagens de
Rama, de Yury e de Ranquilau, pois as três se ajustam como elos da mesma corrente e, face ao apelo
do Grupo, eu tive que me decidir. Fiz o que pude.
Agradeço a Deus por aquela noite inesquecível e
quase inacreditável que vivi.
Para encerrar este capítulo, transcreveremos a
seguir as mensagens de dois Irmãos das Estrelas,
Rama e Ranquilau que o médium citou. .

19

04 - TEMA PARA MEDITAÇÃO
Queridos irmãos!
Que o Pai esteja conosco!
Nós precisamos de Irmãos de boa vontade, mentes
abertas e férteis, porque somente estes poderão romper as barreiras do convencional e dos preconceitos
para aceitar nossas formas.
Todas suas medidas são impotentes para medir o
desconhecido. Mas nem por isso há que se lamentar.
É um jeito simples de se aceitar a existência do Pai Celestial.
Não existem barreiras. O pensamento é o momento,
é o caminho. É o imensurável do milésimo de segundo.
É o ínfimo espaço entre um e outro ponto, dos que formam uma reta, é a União.
Irmãos, estamos juntos; uma energia contínua e
poderosa faz girar o Universo, semeado por Deus e inimaginável por cinco sentidos.
Sempre, enquanto aguarda, ergue o pensamento a Deus e agradece a Vida.
Rama - 24/01/1983
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05 - O LIVRO DO CONHECIMENTO
Amados irmãos,
O “Livro do Conhecimento” é assim como uma
grande represa. Tão grandioso que o Maximo que
a vossa mente possa imaginar ainda não traduz sua
amplitude.
As verdades ali fixadas, não se deixam mostrar em
toda sua extensão, assim como não suportareis a
força de toda essa represa de uma só vez sobre vós.
Porém, gradativamente, aprendendo a manejar os
mecanismos que controlam essa força, podereis
com segurança acionar os dispositivos que controlam a resistência desta barragem, de modo a deixar
fluir, vagarosamente, com suavidade, o conteúdo aí
retido.
Compete pois a nós outros, interessados em adquirir para o espírito o esplendor da verdade universal, construir de modo seguro um leito de rio natural
que comporte exatamente a quantidade vasada de
acordo com o que o vosso manuseio permitiu, para
que não tenhais o dissabor de verem destruídas as
mais belas esperanças que um dia criastes.
Aprendei pois, desde já, a construir em base sólida a vossa estrada, para receber o manancial de
forças que o Universo pode revelar.
Sustentai as vigas com Amor Universal e o resto
ser-vos-á acrescentado.
Na paz dos Senhor dos Mundos.
Ranquilau, em 08/01/1983
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06 – DIÁLOGO ENTRE O COMANDANTE
YURY E A DIRIGENTE DO GESJ
Queridos irmãos!
Que o Pai nos abençoe!
Em nome de tão nobre causa, qual seja, o progresso espiritual da humanidade encarnada na Terra,
não detenhais vossos passos na incerteza daquilo
que realizais. Toda ação que executais neste plano
de existência já foi traçada por nós, estando em conformidade com orientações superiores. Apenas sigais vossas intuições que nada mais são que nossas
palavras, nossas idéias germinando ao vosso redor.
Cada dia que passa mais e mais se estreita a estrada
terrena. Como é natural em um pequeno caminho,
poucos conseguem passar, seguir em frente, senão
por força de muita perseverança, vontade e confiança. Não detenhais vossos passos por aqueles
que ficaram para trás, mas sigais sempre em frente
com os que vos acompanham. O calendário já está
bem adiantado e as "forças da natureza" clamam
por limpeza, por purificação neste planeta. É chegada a hora da grande transição planetária. Os sentimentos são vossos grandes inimigos e, quando não
domesticados tornam-se selvagens e prendem-vos
às vibrações deste planeta. Libertai-vos das amarras
do passado. Deixai para trás todo e qualquer sentimento de ódio, vingança, desamor e desunião.
Novos horizontes vos esperam, meus irmãos.
Horizontes de paz, onde podereis recomeçar uma
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nova existência mais plena, mais feliz.
Ficai na Paz de Cristo, cultivando-a hoje e sempre,
em todos os dias que vos restam nessa existência
terrena.
Muita Paz.
Yury: A irmã deseja fazer alguma pergunta?
Dirigente: Para não ficar dúvida, gostaríamos de
saber quem está no momento conosco.
— Vosso irmão Yury.
D: Que alegria, meu irmão, tê-lo novamente entre
nós!..
Y: A alegria também é nossa!
D: Não nos esquecemos de vós em momento algum.
Sempre que estamos lidando com certos assuntos ou
manuseando velhas e novas mensagens, lembramonos de vós, do esforço empreendido para virdes até
aqui, neste pequenino Grupo, para trazerdes palavras
de esperança, estímulo, conforto e esclarecimento.
Que o PAI, infinitamente bom e misericordioso para
todos nós, vos envolva e a todos os vossos companheiros, com Suas vibrações de Amor e Paz
Y: Estamos mais presentes entre vós do que podereis imaginar, irmã. Acompanhamos vossos passos
de perto e sabemos daquilo que se passa na mente
de muitos que aqui vêm e nos auxiliam.
D: O irmão faz parte da equipe de Extras que se comunicam conosco?
Y: Fui designado para executar esta tarefa durante um tempo, junto a vós.
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D: E nós, de joelhos, agradecemos esta grande dádiva do Pai.
Y: Sempre que soliciteis nossa presença, aqui estaremos.
D: O irmão está sabendo do trabalho de divulgação
que vamos fazer, a pedido do Sr. Ashtar Sheram, endossado pelo Sr. Kuthumi?
Y: Como já vos disse anteriormente, nada do que
fazeis nasce do zero, aqui ou agora. Tudo já estava
programado. Recebeis apenas as determinações
que também recebemos de esferas superiores e
aqui estamos para orientar-vos e acompanhar-vos,
nesta tarefa, que é nossa. Outras tarefas virão e a
estrada, a cada dia, se estreitará. A vós, recomendamos muita união. Sois um grupo, e um grupo unido
é capaz de vencer todos os obstáculos que surjam
em seu caminho. Não esqueçais nunca disso. Cada
um de vós, deixai gravada em vossas mentes esta
palavra: "UNIÃO". Sois parte de um só corpo e como
um só corpo, deveis pensar e agir.
D: Estamos aqui a milhares de anos, procurando
evoluir. Será que somos almas exiladas de outros
Mundos?
Y: Poucos são aqueles originados deste próprio
planeta. Esse projeto foi elaborado de forma a congregar na superfície deste planeta, vivendo como
humanidade encarnada, diversos seres de muitos
orbes, seres com as mesmas necessidades espirituais de elevação. Muitos ainda possuem forte esquecimento. Muitos, com o apressar do calendário, vêm
relembrando, sentindo falta e saudade dos seus e
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do seu mundo. Isso nos facilitará o contato. Só isso.
A nossa presença amiga e o amor despertado no
contato nos farão manifestar nossa presença...
Deixo a Paz do Cristo, em nome de Vosso Mestre
Ramatis/Kuthumi.
Yury - 06/09/1996
07 – TENTATIVA DE DESMORALIZAÇÃO DA
PRESENÇA DE EXTRATERRESTRES NA TERRA
A mensagem que vem a seguir foi psicofônica, recebida por um “canal” ou “médium”, no GER, no dia
03/10/97.
Salve, guerreiros da Luz!
M — Sede bem-vindo em nome de Deus, Irmão!
Y — Mais uma vez, estou entre vós.
M — É o Irmão Yury?
Y — Isso mesmo. Vim esclarecer algumas questões. Sou eu mesmo que me encontro entre vós,
neste momento.
M — Nossa alegria é imensa. Fazia algum tempo
que não éramos agraciados com vossa presença amiga. Estávamos com saudades!
Y — A outras tarefas me dediquei, desenvolvendo-as enquanto não me apresentava no vosso
meio; porém, guardais a certeza de que, pela força
do pensamento, trazia-vos comigo.
M — Graças ao PAI! Ficamos muito felizes por isso!
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Y — Vossa humanidade descrente vem caindo
em armadilhas feitas, na tentativa de desmoralizar
a consciência extraterrestre que existe presente no
planeta. É importante para todos os Grupos que
trabalham sob a orientação do Comandante Ashtar
Sheram, esclarecer e divulgar, não permitindo que
idéias errôneas se instalem e se disseminem nos
corações daqueles que ainda estão a caminho da
compreensão e entendimento da fraternidade que
existe entre os habitantes do Universo. As tentativas
nascem dos corações endurecidos, com o objetivo
de denegrir a missão que ora desempenhamos no
meio de vossa humanidade. É certo que nascem
antes nos corações trevosos, distanciados da LUZ,
desejosos de insuflarem o medo e a discórdia, induzindo os homens desavisados a forjarem provas de
uma possível passagem de seres extraterrestres negativos para o vosso planeta. Não há fundamentos
nessa assertiva, pois, há muito, os Portais da Terra
estão fechados para os intrusos de qualquer categoria. Não permitais que isso prossiga. Cabe a vós,
Mensageiros da Luz, esclarecerdes os incautos e fortalecerdes a fé nos fracos. A ordem é perseverar,
apesar das tentativas que são feitas para derrubar a idéia da fraternidade, do amor e do servir
que estamos tentando implantar, para facilitar,
a esta própria humanidade, passar pelos cataclismos de ordem natural que a Terra enfrentará
muito em breve.
É preciso receber-nos em vossos corações para
que possamos ajudar-vos. Esta é a condição primordial.
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Sem Luz, por mais amor que tenhamos a cada um
de vós, nada poderemos fazer, pois se nos evitardes
nosso plano de ação não vos atingirá. Se em vossos
corações não houver uma única centelha, pequenina que seja, mas que sirva para abrirmos o caminho
do auxilio, nosso plano não funcionará.
A irmã deseja perguntar alguma coisa?
M — Gostaríamos de saber, se possível, sobre os
acontecimentos futuros em relação à época, mesmo
sem precisar datas. Será que a fase mais grave, de
tudo o que venha a ocorrer, se dará no 2° semestre de
1999?
Obs.: Perdemos por falha no gravador, muitas palavras, antes do que escreveremos a seguir:
Y — ... as vibrações pesadas, negativas como
chamais, que atuam intensamente nestes locais de
aglomerações humanas, como nos presídios, penitenciárias, instituições de recuperação de crianças
e adolescentes vos darão os sinais. Estes locais
explodirão como verdadeiras bombas. Ondas
de violência e dor se espalharão, de maneira incontrolável, para vossa sociedade. Estejais, pois,
atentos a este sinal.
M — Irmão, já estamos vivendo neste tempo. Há,
diariamente, rebelião em penitenciárias ou casas de
detenção. Por outro lado, os assassinatos isolados ou
coletivos, vícios de toda espécie, paixões violentas e
trabalhos pesados de magia negra deixam trajetória
de dor, desespero e revolta em proporção gigantesca.
Creio, por tudo isso, que a passagem do Astro Intruso
ou Higienizador está muito próxima. Que dizeis?
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Y - Com todo respeito às vossas considerações,
que são muito atentas à realidade do vosso mundo,
eu vos afirmo, com a autoridade que me foi concedida que, o que viveis hoje, neste Planeta, ainda é o
início. Não mais se conterão essas almas violentas dentro dos cárceres. Vossas polícias não terão, sobre elas o poder de controle. Estarão entre
vós, em sua maioria, no dia-a-dia e estarão espalhadas sobre a superfície da Terra, como animais
em busca de suas presas. Hoje, já convivem convosco, porém ainda precisam disfarçarem-se; todavia, naquele momento do qual falamos, será
chegada a hora de separar joio do trigo. No momento citado, não mais será suportável a convivência entre seres de tão diversas vibrações. É a hora de
atuarmos. É a hora em que interviremos. É a Hora
do Resgate!... Hora em que nos faremos presentes
fisicamente, da maneira que nos for possível, para
alcançarmos todo aquele que puder ser resgatado.
Neste momento, meus irmãos, não vos preocupeis,
não turveis vossos corações pelo medo, por apego
e dúvidas, pois não haverá tempo para solucionálos. Haverá tempo sim, apenas para resgatar aqueles que puderem ser resgatados.
O momento é grave e de muita seriedade! Portanto, cabe esclarecer a todos, quer acreditem ou
não, para que depois não aleguem que não foram
avisados, que no momento preciso, estejam com os
corações preparados para receber-nos.
Tudo será rápido!...
M — Irmão, devemos continuar com o trabalho de
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Divulgação, ou parar no número 12 e, do material que
possuímos - com os que provavelmente virão, publicarmos um livro?
Y — Já se encontra em andamento a reestruturação do trabalho das “Divulgações” que ora desenvolveis, porém, novas orientações chegarão em tempo
oportuno, podendo eu adiantar-vos que para nova
tarefa será necessário, entre tantos valores, o da
“UNIÃO”. É preciso que as “Células” (Grupos de Trabalho semelhantes ao nosso) espalhadas comecem
a juntarem-se no trabalho de divulgação, para que,
uma vez fortalecidas no ideal, possam oferecer resistência maior, às mais fortes e maiores investidas?
M — Meu irmão, de uns 4 meses para cá, do lado
esquerdo do meu cérebro, parte superior, não sei exatamente situar, surgem palpitações fortes semelhantes às batidas cardíacas. Isso não é contínuo; vem e
vai sem minha interferência. Será que colocaram uma
espécie de chip ou algo semelhante dentro da minha
cabeça, ou é uma questão fisiológica mesmo? E o calor intenso que sinto de dentro para fora?
Y — Vosso corpo físico vem, a cada dia, distanciando-se daquele frescor natural de tudo aquilo
que é novo (com 74 anos – em 1997). Pelo trabalho
que desenvolveis, faz-se necessário manter as células físicas com um pouco mais de tônus vital para
que permaneçais recebendo as informações, idéias
e intuições que vos chegam de fora, mas que também vos brotam de dentro, trazidas pelos conhecimentos acumulados há décadas de milênios.
São alterações do vosso metabolismo que estão
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sendo feitas e mantidas por técnicos do espaço,
para conservar-vos.
O que estamos fazendo, nada mais é que, calibrar
um instrumento, para que possa ser prolongada
sua utilização.
M — Já desconfiava disso. Eu vos agradeço, bem
como a todos que se preocupam com meu físico.
Procurarei, cada vez mais, não vos decepcionar. Para
mim, não há cansaço, fome, sono, frio ou calor que me
impeçam de “por em dia a escrita”, quando se trata de
tarefa espiritual.
Y — Esgota-se o tempo permitido para esta comunicação. Mais alguma pergunta?
M — Estou com uma indagação na mente, há
anos, porém ela sai um pouco do assunto. Estou até
sem coragem de perguntar. Posso?
Y — Pode, minha irmã.
M — O que dizeis para nós a respeito do fenômeno “chupa-cabra”? Acho o assunto muito sério e estou
pesquisando-o. Possuís alguma informação a respeito? Sei que tendes preocupação com coisas elevadas
para vos deterdes em tais assuntos.
Y — Quis os desígnios do PAI e a permissão dos
Mentores Maiores que eu viesse hoje aqui para
esclarecer-vos exatamente sobre este tema. Quando me referi às tentativas tenebrosas de denegrir a
nossa imagem entre o povo deste planeta, era sobre esse assunto que eu falava.
M — Quereis dizer que esse fenômeno está inserido
nessas tentativas?
30

Y — Aqueles fenômenos são naturais, pertinentes a questões de sobrevivência e inter-relações dos
seres que habitam a Terra, porém existem também
outros fenômenos que são insuflados por mentes
poderosas, desejosas de criarem discórdia. Essas
mentes vêm forjando entre vós situações indesejáveis, enganosas, envolvendo a presença dos Seres Extraterrenos. Não acreditem e nem deixem as
pessoas acreditarem na presença de extraterrestres
e intraterrestres provocando tais fenômenos. Não
há sequer uma cidade intraterrestre neste planeta
que esteja causando este mal, muito menos vindo
de outros orbes vizinhos; não porque não tentem,
mas porque há muito estão proibidos de chegarem
e acessarem os seres vivos de qualquer natureza.
Mentes fantasiosas, menos avisadas, acabam
recebendo as vibrações perversas no seu íntimo,
cultivando a dúvida de que acaso não seria uma falha de proteção, em que um ser dessa natureza pudesse ter entrado em seu orbe e causado este mal.
Muitos dos que trabalham no sentido de esclarecer,
justamente são os que apresentam essa hipótese
contrária (muitos Ufólogos).
M — O que pudermos fazer, faremos, começando
pela publicação desta mensagem. Creio que esses seres são pessoas que, ao longo de muitas vidas, vêm bebendo sangue de animais e humano em homenagem
aos seus deuses (Moloc, por exemplo) e em trabalhos
de feitiçaria.
Y — Perfeitamente. A irmã entendeu bem.
M — Entendi sim, pois há muito tempo venho pen31

sando nesse enigmático assunto, porém, tinha a certeza de que não eram irmãos extraterrestres, quando
surgiu essa hipótese.
Y — Prossegui vossas investigações, continueis
estudando, sobretudo colocando-vos a serviço. Ninguém poderá dominar o completo conhecimento,
mas o conjunto de vossas vivências, de vossas atividades e o desenvolvimento das virtudes, poderão
indicar-vos, constantemente, os caminhos e as luzes do esclarecimento.
Com grande satisfação de ter estado entre vós eu
me despeço, deixando-vos meu carinho, meu apreço, aguardando a próxima oportunidade em que
poderemos juntos caminhar um pouco mais.
Ficai na Paz de Deus.
Yury - 03/10/1997
08 – NÃO HÁ ESPAÇO PARA DÚVIDAS
"Amados Irmãos! A mensagem que daremos é
breve.
A todos que aqui se encontram reunidos, ao sentirem vibrar vossos corações com as palavras ouvidas neste dia, convocamos a enfileirar-vos junto aos
Guerreiros da Luz para o combate. Não é possível
para aqueles que, mantendo o contato, adquirindo
o conhecimento, continuarem em situação duvidosa. É necessária a reflexão e, logo após, a escolha.
Não há espaço para a dúvida.
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O respeito, a liberdade de cada um, jamais serão
infringidos; no entanto, aproveitamo-nos das energias aqui reunidas para confirmar-vos a oportunidade de trabalho que vos cerca.
Elevai vossos pensamentos a Jesus e a Ele suplicai
a orientação precisa que vos indicará o caminho a
trilhar.
Precisamos de trabalhadores que auxiliem nas tarefas de divulgação e, mais tarde, no resgate.
O medo e a dor não devem habitar vossos corações, pois o momento é de alegria para nós, por estarmos presentes e encontrarmos, em sua humanidade, seres capazes de atuarem no auxílio fraterno
ao irmão.
Mentes firmes, corações abertos, mãos unidas, vamos juntos trabalhar em nome de Jesus, segundo a
vontade do PAI. Não esqueçais mais que, soberana
sobre nossas vontades, há uma Vontade Maior.
Ficai na Paz do Cristo Planetário.
Que Jesus Vos acompanhem em todos os momentos de vossas vidas".
Yury - São Paulo, 21/02/1998.
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09 - PROCESSOS DE RESGATE
Somos uma equipe destinada a colaborar nos
processos de resgate intra ou extra planetários. Todos os equipamentos, bem como naves de socorro
e abrigos estão sendo preparados para suprir as necessidades, que a cada dia tornam menos eventual
o cumprimento de um resgate coletivo de sua humanidade, mediante o enfrentamento das forças de
sua natureza física e astral.
Encontrareis respostas assim que em vossos corações encontrardes a confiança necessária em servirnos. Não percais vosso tempo em seguir os duros
caminhos da desconfiança desmedida e dos créditos absurdos em tudo aquilo que registrais através
de vossas telas psicofísicas.
Atentai para as informações que vos chegam com
um coração desprovido de preconceitos, muitas
vezes infundados, e das argüições ruidosas, porém
vazias. Encontrai a felicidade de servir aprendendo
sempre a conviver com vosso próximo, mesmo que
esse resida em outra esfera que não a Terra. Recebei-nos como amigos apresentados, e com os quais
desejais estabelecer, em caso de afinidade, sincero
entrosamento, onde a curiosidade saudável induza
a perguntas sadias que resultarão em perfeito entendimento.
No entanto, a exemplo do que não faríeis ao encontrar um recente amigo, não desconfieis exaustivamente de suas condições, ao menos, antes que
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ele forneça reais indícios de suas fraquezas ou torpes pensamentos.
Procurai limpar-vos para o contato, facilitando
assim a conquista de perfeita consciência, base imprescindível para que haja total entrega e acoplamento.
Somos, de vós, Irmãos Maiores que guardam extremo carinho, afeto e amor, que desejam auxiliarvos a reconstruir uma vida feliz. Enquanto assim
não for, nem ao menos poderemos viver em plena
paz, visto que a plenitude é conquista do caminho.
Para sermos plenamente felizes necessitamos verificar em nossos irmãos menores, graus diversos de
felicidade, ainda que esta seja apresentada a vós
nas fases iniciais de aprendizado e aproveitamento.
Ficai na paz do Cristo Planetário que expande e
derrama sobre vós luzes e bênçãos, sempre.
Yury- 1º semestre de 1998
10 - NO CAMINHO DAS LEIS DIVINAS
Saudações, Guerreiros da Luz!
Saudações, Guerreiros de Miguel!
Respondendo à atração magnética do planeta
que se aproxima, vosso orbe está saturado de negatividades, substâncias deletérias, pegajosas e gases
mortais emanados pelo despertar das consciências
invigilantes, que decidiram ignorar as Leis do Divino Pai.
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Como este é um momento planetário, incluindo
os planos astrais inferiores e as prisões abismais,
todos recebem influências, tanto do Astro Higienizador, como da Aura Crística do Mestre Amado, e
a resposta a esses chamados é determinada pela
vibração de cada ser.
Assim como tendes, no Astral Superior, vossa vida
registrada no Livro Eterno, tendes também registrados, na inferioridade, vossos passos, quando fostes
seres ignorantes das Leis Naturais.
O Comando Inteligente Inferior, sob pressão da
Divina Luz, vê alguns de seus "Altos Comandados"
serem colhidos pelas Malhas Misericordiosas da
Bondade do Pai, arrebatados pelo arrependimento
e mais pelo reconhecimento de que, até então, não
passaram de marionetes nas mãos dos detentores
da falsa verdade.
Vossos passos são monitorados pelos servos das
trevas, mas resguardados pelos guardiões da Espada Azul, que determinam a qual exército pertenceis
realmente, pois muitos travestidos de fala mansa,
pregando amor e bondade, escondem, no brilho
falso do olhar, a malícia e as intenções más.
Portanto, guerreiros, fixai vosso olhar no olhar dos
que vos procuram e, a partir da resposta de vosso
coração, separeis, em vosso círculo, o joio do trigo.
Para nós, o tempo já chegou. Vereis surgir dos
quatro cantos do mundo, as respostas à Luz, mas
principalmente à energia purificadora do Cristo
Cármico. Também assistireis o aflorar dos desentendimentos, da violência, dos vícios, dos flagelos, das
doenças, das epidemias, dores, lutas, fome e miséria
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moral.
Vosso escudo é formado por vossas orações, vossa armadura, vossas ações e o desenvolvimento das
virtudes morais. Segui sempre as Leis Naturais e Divinas ensinadas pelo Divino Amigo Jesus.
Paz em vossos corações.
Yury – 31/07/1998
11 - A CAMINHO DA LUZ
Queridos irmãos!
Querida irmã. Reverenciando a vossa coragem e
perseverança, sois, de fato, como dizeis aí na Terra e
por todo o espaço, uma Guerreira da Luz.
É, para nós, motivo de grande satisfação, encontrarmos encarnados, na Terra, servidores que constituem, para nós, uma elite de trabalho, de lutas e
de força!
Quem vos fala é a presença manifestada de vosso
amigo sempre presente, embora distante, Comandante Yury do Planeta Patrulha.
Venho trazer-vos minha saudação; venho confraternizar-me convosco...
... Quando estamos a caminho da Luz e quanto
mais nos aproximamos dela, não devemos preocupar-nos com os imprevistos, pois que as dificuldades e os obstáculos surgem para que os encarnados
aprendam a superá-los. Como os que superastes,
para chegar até aqui.
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De nossa parte, os "Comunicados" que tivermos
que fazer, serão feitos, de uma maneira ou de outra.
Nada nos impedirá.
Acalmai vossos corações, seguindo em frente, fazendo vossa parte, pois sempre estaremos ao vosso
lado realizando a nossa, dando continuidade a explicações que solicitastes quanto à seleção daquelas almas que deverão estar envolvidas nos trabalhos de resgate.
Todo trabalhador, quando vai se aproximando da
Luz, deixa para trás diversos irmãos que, ainda sem
condições, não conseguem alcançá-lo. Muitos desses, de fato, encaram-no como inimigo; outros, entretanto, enxergam nele um irmão a seguir os passos. Qualquer caminho que sigam em direção à Luz,
automaticamente despertará, em muitos corações,
emoções e sentimentos antagônicos.
Não vos detenhais em função disso. Concentrai
vossas energias em superar-vos, suplantando vossos próprios inimigos interiores, que são aqueles
sentimentos capazes de verdadeiramente impedirem a caminhada do cristão em ascese espiritual.
Disso deveis vos preocupar. Nada vos atingirá, que
não seja necessário para o vosso crescimento e progresso...
... O coração do Cristo pulsa em todo Universo e
seu pulsar semeia em vários pontos a Luz do Seu
Amor. Naquele lugar (nosso Abrigo Servos de Jesus)
caiu uma semente que germinou e o seu pulsar depende da prática da caridade e do evoluir do Amor
dos que ali se encontram (voluntários e funcioná38

rios).
Que o vosso trabalho seja repleto dessa Luz que
vem do ALTO, que vem do Mestre que é nosso Guia,
nossa Força.
Em Sua Presença humildemente me retiro, desejando-vos toda Paz e a certeza de que todos nós
estamos trabalhando de mãos dadas, unidos na
mesma direção.
M — De nossa parte, os nossos espíritos ajoelhados
nesse momento vos agradecem a presença ou projeção amiga, seja como for, pois, na verdade, o que conta é que, a vossa voz se fez presente.
Sabemos que, presente pelo pensamento, sempre
estais, pelo muito de conhecimento que nos tendes
dado, não só nesse momento, mas ao longo dos anos,
desde que nos conhecemos.
Agradecemos, de todo o coração; não há palavras
para expressar o quanto da nossa alegria, o quanto
da nossa gratidão.
Que Deus nos abençoe e ilumine vosso trabalho sublime de patrulhar os Universos.
Yury - Chapada dos Guimarães,
Topo do Morro de São Jerônimo, em 06/09/1998
(Da mensagem acima foram retirados alguns
trechos)
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12 - NADA FICARÁ COMO ANTES
Transcrevemos a seguir uma comunicação do
Com. Yury que, com expressões contundentes, alerta-nos sobre o que há de vir, ao tempo em que nos
aponta o remédio para suportarmos a dor: "Amar ao
próximo como a si mesmo".
Aproxima-se da Terra tremenda onda de horror.
Pavor e desespero espalhar-se-ão entre os homens. Nada ficará como era antes.
Ondas e bombas de violência explodirão sobre a
Terra, invadindo as cidades.
Hordas de seres malignos e animalizados surgirão, atraídos pelo magnetismo de Hercólubus (Planeta Intruso = Higienizador = Absinto). Sua presença
atiçará a ferocidade dos homens encarnados e estes, enlaçados pelo ódio, pelas pesadas vibrações
de seus próprios espíritos primários, serão tragados
pela sede de violência, crueldade e dor desses irmãos infelizes.
Muitos acreditarão que terá chegado o fim da
existência humana na Terra.
Os códigos de ética e respeito dos direitos humanos não mais serão observados por indivíduos guiados pelas feras do Astral.
Terror e ódio assolarão a Terra!
Vingança atrairá vingança e o ódio atrairá mais
ódio. Para muitos, será o inferno tão falado e temido
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que estarão vivendo. Todavia, o discípulo observador das Leis do Mestre Jesus sabe que pouco faltará
para o início de uma Nova Era. Eles estarão mergulhados na Luz Divina de Sua Proteção e nela permanecerão ligados, segundo sua própria vontade,
bem como a escolha de vibração à qual desejarem
pertencer.
Que vossa confiança nos desígnios do PAI jamais
esmoreça, mesmo diante das atrocidades mais primitivas.
Lembrai-vos, eternamente, que a matéria é depositária de dores e sofrimentos que enxáguam o
espírito, limpando de suas impurezas.
Quando, em vossas mentes, tornar-se impossível
suportardes a dor que se alastrará a vossa volta, retornai a Casa do PAI, que é o vosso próprio coração,
entregai a vossa vida a Deus e tudo mais se tornará
claro e vivo a vossa volta.
A compreensão e o entendimento só virão após
os acontecimentos. Durante o período em que estiverdes mergulhados nas dores e nos sofrimentos
atrozes que varrerão a superfície do Planeta Terra,
mantenhais ligada a vossa mente ao Senhor dos
Universos e ELE vos auxiliará na travessia.
Lembrai sempre de estender também a vossa
mão em direção aos que estão em torno de vós,
não importando que este seja vosso irmão consangüíneo, parente, amigo íntimo ou outra pessoa
qualquer; auxiliai sem olhar a quem. Certamente,
alguém estará sendo guiado a socorrer os vossos
entes queridos.
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Esforçai-vos, não para compreender o que se passará, porém direcionai vossa energia no sentido de
persistirdes na vibração altíssima da fé, da confiança, da coragem e da caridade.
Amar sempre.
Trabalhai tanto quanto necessário.
Vibrações ao Alto.
Yury - 28/09/1998

13 - QUE A PERSEVERANÇA
ESTEJA SEMPRE CONVOSCO
Saudamo-vos em nome de nosso Planeta Patrulha.
Estamos felizes por mais uma vez estarmos reunidos, junto a vós.
Vimos com a missão de auxiliar-vos e resguardarvos, bem como de trabalharmos, junto com os Irmãos de Órion, vossas energias, para adentrardes o
Portal Interdimensional entre o mundo de superfície e a cidade intraterrena a que vos dirigis.
Estais cientes de vossas tarefas e da mudança que
se opera em vossos corpos.
O trabalho de sutilização ocorre principalmente
nos corpos astral e mental que entrarão em contato
com a Civilização Intraterrestre, mas que também
atingirá vosso corpo físico.
Haverá incômodos em vossos corpos devido à
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grande irradiação de luz que se opera.
Que vossos corações estejam abertos a essa nova
etapa e a perseverança esteja convosco.
Assim me despeço.
Vosso amigo
Yury - 26/12/1998
Feira de Santana - BA - Brasil
14 – RUMO AO RIO NEGRO
Fui sugada pela nave do Com. Yury e ele me apareceu como uma Bola de Luz, que aos poucos, foi adquirindo contorno aos meus olhos. Disse-me as seguintes
palavras:
Peço-vos serenidade e perseverança. Deveis seguir pelo Rio Negro no rumo Oeste.
Precisais ser purificados em vossos corpos para
que possais estabelecer contato com os Seres Intraterrenos da Cidade Dourada. São Seres muito elevados, os mais evoluídos Seres Intraterrenos que se
encontram no planeta Terra.
Passareis por diversas etapas de limpeza para que
possais receber mensagens desses Seres magníficos.
Constitui um grande privilégio poder contatar
esses Seres que são diretamente responsáveis pelo
resgate na área da América Latina.
Yury
(Avião – São Paulo x Brasília – às 15:00 hs –
27/03/1999)
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15 - QUEREM VER NOSSAS NAVES
Queridos amigos, que, por afinidade, trabalhamos
juntos em razão de um "objetivo maior". Grandes
Seres reúnem-se em torno desse trabalho, que tem
por finalidade auxiliar a todos os reinos deste planeta, do mineral, passando pelos elementais e os Devas ao reino humano. Todos receberão as energias
produzidas e dinamizadas neste local.
Trago uma mensagem a todos os seres humanos.
Os homens que se dizem crentes em nossa existência - seres extraterrenos - rogam por fenômenos,
querem ver nossas naves, apalpar-nos e conhecer nossa tecnologia e realidade. No entanto, não
percebem o essencial, o motivo pelo qual estamos entre vós, seres humanos, que é ajudá-los,
auxiliá-los em sua escalada evolutiva. Guiá-los,
quando assim permitem, a descobrirem sua Luz
Interior e a brilharem por si mesmos, com combustível próprio, operando a reforma interior e
melhorando-se, praticando a caridade, o amor
ao próximo, tão pregado pelo Cristo, quando em
Presença Física entre vós. Não reconheceram o
Ser Magnânimo que se fez presente em encarnação na Terra, logo não seriam nossas materializações que trariam maior benefício às vidas dos seres
terrestres. Nosso objetivo não é satisfazer curiosidades, não é maravilhar os olhos. É despertar
as almas! Do mesmo modo como duvidam de nossa existência, de nosso amor e de nossa tutela para
convosco, mais ainda duvidam da existência dos
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Seres Intraterrenos, Irmãos Evoluídos, muitos
oriundos de vários pontos distantes dos Universos que também aqui se encontram para auxiliar
este planeta, o belo Planeta Azul. Os homens
perguntam qual a razão desses Seres habitarem
o interior da Terra e como seria possível, porquanto é um absurdo aos olhos da ciência. E eu
respondo: Ciência humana, ignorante das Leis
Cósmicas, ciência que é instrumento das "forças
involutivas" e que ao invés de trazer benefícios
a todos, facilitando a existência das pessoas,
dando-lhes maiores condições de vida, degrada
o meio ambiente e apenas concentra riquezas.
Poucos seres detêm quase todo o manancial
de riquezas do planeta, enquanto a maioria sofre penúrias e misérias, sem ter o mínimo para
sustentar sua vida! Se os seres intraterrenos se
mostrassem e abrissem suas cidades, para visita
dos seres humanos, seriam dizimados e escravizados, ou teriam que defender-se com suas armas, com sua alta tecnologia. Os seres intraterrenos querem ajudá-los, estender-lhes as mãos para
que cresçam.
Crianças minhas, acordai! Ainda é tempo. Abri
vossos olhos às realidades imateriais. Reconhecei
em vós mais que um corpo de carne, que quando
da morte física, apodrece e serve apenas de alimento a criaturas inferiores se esvaindo como o pó da
Terra. Não sois somente isso! Sois espíritos, sois
luz, sois parte da Magnitude do Creador. Reconhecei vossa essência divina e empreendei a luta
contra as ilusões.
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Este belo planeta, que vos serve de lar abençoado, está dilapidado por vossa ignorância, ambição e
desamor. Vossos semelhantes são ignorados, quando não são massacrados por vós. Por dinheiro, sois
capazes de descer a um grau vibratório tão baixo
que faz com que vos transformeis em verdadeiros
monstros. Não é este o objetivo maior traçado pelo
PAI.
Viemos trazer auxílio para vosso crescimento.
São os últimos alertas. Acordai! É a última chamada! Quero também alertar os seres humanos
que proclamam, aos quatro cantos, acreditarem na
transição planetária pelos cataclismos que ocorrerão, mas que, de posse das informações passadas por nós, reúnem-se em grupos, armazenando grande quantidade de provimentos para
esperarem, guarnecidos em seus lares luxuosos,
em regiões ditas seguras, a "grande hora". Tolos!
Nossas informações não são repassadas para que
vos abrigueis da dor e da fome enquanto vossos
irmãos sofrem dilacerados por todo tipo de carência. A dor alcançará a todos quantos tenham que
passar por ela e aprender com ela, não importa
onde estejam: sob fortalezas ou sob proteção
cerrada a metros e metros de altura, o sofrimento baterá a porta e suas estruturas ruirão.
Tantos seres maravilhosos, de esplêndida desenvoltura espiritual, vieram ao longo de milênios,
avisando-vos e não conseguistes aprender a lição
mínima, as Leis Básicas! O amor é para ser doado; se o sofrimento vem para a humanidade é para
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redimi-la. Não estamos passando informações para
que fujais dos acontecimentos e sim para que vos
conscientizeis, para que vos modifiqueis e cresçais
a fim de auxiliardes vossos irmãos. Não fujais de
vossas responsabilidades, não vos escondeis! Não
estareis isentos dos cataclismos, do sofrimento e do
caos que assolarão o planeta, muito menos em razão de nossas informações.
Estamos aqui entre vós para que desperteis vossas mentes, tão tacanhas, tão diminutas. Olhai para
os céus e vede vós outros como parte do Universo. Aprendei a enxergar esta existência como mera
passagem e tenhais agradecimento e compaixão
para com vosso "lar momentâneo", a Terra, e para
com vossos irmãos vegetais, minerais, animais e humanos.
Até quando perdurará vosso endurecimento e
cristalização? Até quando? Meditai, seres humanos!
Vosso Mestre Jesus Sananda, em Sua Misericórdia
Infinita, usa toda Sua Força e Seu Amor para despertar-vos, dar-vos a última chance e fazer a Última
Chamada. Não permaneçais surdos ao clamor de
Vosso Mestre.
Eu me despeço, dizendo-vos, Grupo de Trabalho,
que estou e estarei em harmonia com vossa tarefa.
Quem vos fala é vosso irmão Yury, humildemente
presente e feliz pelo reencontro.
M — É com imensa alegria que vos recebemos nesta viagem; bem sabeis do amor profundo que sentimos por vós. É algo como gratidão, devido a grande
distância que nos separa por vosso grau de elevação
47

espiritual. Sabemos que tendes grande dificuldade
em vos deslocardes, projetando vossa mente e vosso
coração até nós. Que Deus Vos abençoe e a todos os
Companheiros do Planeta Patrulha.
Yury — Muito trabalho temos, querida irmã, para
afinar os instrumentos de trabalho, mas o faremos
quantas vezes forem necessárias para que possamos enviar nossas mensagens e auxiliar-vos nesta
tarefa de divulgação até as populações, sobre as
realidades tão físicas, porém não percebidas pelas
mentes ignorantes. Nosso trabalho de auxílio nesta fase dolorosa de transição permanecerá até o
último instante, quando da verticalização do eixo
terrestre e, posteriormente, de sua recuperação.
Somente quando a missão estiver totalmente cumprida seguiremos nosso rumo e voltaremos a toda
atividade normal com o nosso planeta.
Deixamos convosco o nosso carinho e o nosso
amor.
Yury - 31/03/1999
Rio Negro - Amazonas
16 - SOBRE OS GRUPOS DE
TRABALHO ESPIRITUAL
Queridos Irmãos!
Quem vos fala é a presença manifesta de vosso
amigo e sempre companheiro Yury.
A mim foi dada a tarefa de fazer-me projeção presente entre vós, neste momento de muito valor.
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Graças às Leis Universais é permitido aos Seres
que alcançaram um certo nível evolutivo, estarem
presentes em mais de um local, no mesmo instante
de vosso tempo.
Graças a essa dádiva divina, posso me manifestar
entre vós.
Irmãos queridos, apesar dos inúmeros chamados,
dos clamores do Alto, do esforço dos Mestres, dos
auxílios dos Irmãos Estelares, da dedicação dos Irmãos Intraterrenos, a humanidade encarnada neste Orbe prosseguiu afogando-se no mar de ilusões
transitórias. Permanecem acorrentados aos bens
temporais. Os rumos que são tomados a cada dia
somente prenunciam a chegada de maiores sofrimentos, de intensas dores para que o despertar
possa chegar.
Nossos corações e de todos os Seres envolvidos
no Processo de Resgate permanecem contritos em
oração e meditação a suplicarem que as Energias
Superiores possam auxiliar os seres humanos a despertar antes da Derradeira Hora. Mas nós que habitamos uma dimensão diversa da vossa, somente
podemos atuar através da intuição e das comunicações. A parte física deve ser realizada pelos seres
encarnados e são os Grupos de Trabalho a nossa
ferramenta de trabalho.
Infelizmente, também, a cada momento que passa, contamos com um menor número de servidores.
Nossos espíritos ficam entristecidos em razão de
vermos que os irmãos perdem a oportunidade rara
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de redimirem-se, de auxiliarem e de crescerem espiritualmente optando por um caminho muito difícil
e longo.
A evolução vem para todos invariavelmente, mas
o tempo da escalada evolutiva e o grau de sofrimento são determinados pelo indivíduo.
Irmãos, os compromissos assumidos com o Alto
são de extrema seriedade. Uma vez engajados na
luta do Bem contra o Mal, no Final de Era, a deserção
dessa batalha representará um abismo na evolução
do Ser, que terá um longo caminho a percorrer para
poder ressarcir essa dívida contraída com a Espiritualidade Maior.
Peço-vos que cada um medite nessas palavras.
Sabeis, pois, que quando um Grupo Espiritual se
desvirtua das metas traçadas, escolhe, opta, pela
estrada sinuosa das forças involutivas. As pessoas
que compõem o Grupo contrairão um dívida imensa, não somente para sua vida individual, mas, comprometem e, muitas vezes, interrompem todo um
Planejamento do Alto para a Humanidade.
Sois peças de uma grande engrenagem, que
move uma máquina da qual não tendes consciência.
Pobres daqueles que, tendo visto a Luz, que tendo
se comprometido com Ela, optam pelos caminhos
das Trevas. Temos compaixão extrema desses Seres
e lamentamos suas escolhas; porém, o trabalho jamais perecerá, pois a Espiritualidade tem a Luz e a
Luz dissipará todas as Trevas.
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Nós prosseguiremos e haverá sempre, ainda
que poucos servidores dispostos ao Serviço.
Haverá sempre pessoas que têm consciência de
seus compromissos, que não poupam esforços
em se dedicarem inteiramente ao trabalho evolutivo, à doação aos seus irmãos e à superação
de suas falhas internas.
Vimos até vós, trazer-vos este pequeno recado,
em razão do remanejamento que haverá em todos
os Grupos de Trabalho deste planeta. Como já fostes informados, a Grande Fraternidade Branca Universal faz neste Festival de Wesak um saneamento
e desliga-os. Passará a não tutelar mais, vários Grupos de Trabalho Espiritual. Muitos serão dispersos;
em outros, haverá cisões, divisões e ainda outros se
manterão aparentemente coesos, mas, ruirão por
suas ações que serão de conhecimento público.
Todos os seres humanos que obedecerem aos Desígnios do Alto serão aproveitados, terão tarefas e
prosseguirão servindo, ainda que individualmente;
porém, muitas estruturas fenecerão e vós sereis sabedores. Não lamenteis, irmãos por qualquer companheiro vosso que venha a deixar o vosso Grupo
de Trabalho. Entregai ao Alto aquele irmão. Tenhais
compaixão dele, mas todas as células que estão
contaminadas serão extirpadas, para que o corpo
não venha a perecer.
Ao Alto não agrada desligamentos, divisões,
cisões, separações e extinção de Grupos de Trabalho, mas infelizmente é necessário, porque
Nós não comandamos vossas mentes e vossos
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espíritos. Nós respeitamos o vosso livre arbítrio,
respeitamos vossas escolhas individuais e compreendemos que nem sempre o espírito tem
força, mas, até lá, o caminho de conscientização
será muito doloroso.
As Leis Espirituais que regem todos os Universos
são gerais, abstratas e destinadas a todos os seres e
delas ninguém é capaz de fugir. Por isso, cada um
receberá, de acordo com sua obra, seu merecimento e o seu propósito.
Mesmo contando com poucos servidores, os
Mestres confiam neles; esperam fidelidade e entrega total, porque se o número é pequeno, as tarefas
tendem a se multiplicar. Se os Grupos de Trabalho
diminuem, as tarefas daqueles que permanecem
aumentam.
Estejais preparados, mas sempre certos de que
tendes a Espada de Luz, que vos foi dada pela Luz,
pela Estrela que do Céu vos Guia, o nosso Comandante Ashtar Sheram. Ele vos presenteou. Erguei-a!
Tendes ainda o Escudo da Compaixão, da Misericórdia e da Bondade que vos foi dado pelo Bondoso
Mestre. Ele vos protegerá de todos os ataques. Sois
guerreiros, tendes um Comandante, e contra Ele,
não há treva capaz de vos fazer perecer.
Somos felizes, vós e nós, por podermos participar
de um momento tão Sublime, o Final de uma Era de
Trevas e o início de uma Era de Luz. De podermos
auxiliar aos nossos irmãos menores que ainda não
enxergaram a Luz que brilha no Coração de Todos
os seres.
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Peço-vos, irmãos, que nesse instante, deixeis vossas mentes e vossos corações serem inundados pela
Luz dos Mestres, a fim de que tenhais força, coragem
e perseverança, para serdes fiéis aos compromissos
assumidos para com vossos irmãos. Deixamo-vos
na Luz do Mestre Jesus e todos os resultados advindos do Festival de Wesak vos serão passados, nos
momentos oportunos, de acordo com as tarefas
que tenhais que desempenhar.
Sempre certos de que, se vossa Fé for realmente
fecunda, todas as tarefas que forem passada, serão executadas com pleno êxito, pois não estareis
sozinhos, estareis conosco e nós os protegeremos
sempre.
Despeço-me, deixando-vos a Paz.
Vosso amigo e irmão.
Yury - 30/05/1999
Domingos Martins (Pedra Azul) (ES)
Festival de Wesak
17 - MUITAS PEDRAS AINDA PELOS CAMINHOS
Que a Força do Universo Manifestado possa vos
envolver neste momento tão sublime para todos os
Seres Extraterrestres, inclusive de outras galáxias.
Quem vos fala é a presença manifesta do vosso
amigo Yury, presente em todos os momentos de
vossas vidas, endereçando-vos energias para que
possais alcançar o objetivo maior.
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Vossa estada nesta Ilha de Páscoa tem objetivos
maiores, traçados há muitos e muitos milênios atrás,
em outro orbe, juntamente com vossos Instrutores
Maiores, para que, nessa fase triste de Transição Planetária, fosse aberto este Portal. Ele, naturalmente,
já existia, mas precisava da "energia humana sincera", para serem trazidas as Energias do Cosmo e facilitada a entrada de naves extras para este mundo.
Fez-se, desse modo, a ligação de todos os Portais
Magnéticos abertos por vós.
Este é o ponto maior, mais importante de todos
eles.
A humanidade, tão indecisa e carente, recebe, por
Misericórdia Divina, mais essa ajuda de Final dos
Tempos. Deixai fluir de vossos corações todo Amor
por vosso planeta e toda Luz que possa irradiar de
vós e receberei, das Esferas Superiores, bênçãos,
para que possais desenvolver a contento vosso
trabalho de Divulgação e de Abertura de Consciências.
Muitas pedras ainda pelos caminhos!
Os momentos finais hão de chegar, depois de
muito sofrimento para toda humanidade!
Quiséramos nós que tudo isso pudesse ser evitado.
Despeço-me, pois a energia se finda.
Ficai em Paz, no Amor e na Luz.
Yury - Ilha de Páscoa - 29/06/1999
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18 - O CAOS APARENTE
A superfície do planeta sofrerá intensa transformação. Nada ficará em pé.
Sofrerá resfriamento intenso e altas temperaturas.
Haverá uma esterilização de todo o Orbe, retirando todos os seres vivos, vírus, bactérias e qualquer
elemento nocivo da 3ª dimensão.
Após a Verticalização do Eixo da Terra, não poderá haver seres humanos habitando a superfície do
planeta.
E para onde terá ido sua humanidade?
Estarão, os seres humanos, em vários lugares, de
acordo com sua vibração e com seu merecimento:
em naves, em planetas preparados e em mundos
subterrâneos que os aguardam.
A maioria desencarnará e também estará sendo
levada para mundos afins com seu grau vibracional,
com sua densidade mais sutil ou pesada.
Tudo, todo o caos aparente, é regido por Aquele
que Pulsa em Todos os Universos.
Vós aqui presentes, seres que, vibrando em sintonia superior, sejais daqueles que estarão resgatados
em situação de ajudar e não de serem ajudados.
Muitas são as tarefas de todos aqueles que realmente se interessam em retornar a este Orbe modificado, ou desejam ascender para mundos superiores.
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Estejais com vossas mentes abertas e a ação benfeitora seja vossa bandeira para ascenderdes junto
com vosso Orbe.
A Luz intensa que vem do Alto vos sustenta e ampara nesses momentos finais.
Avante Guerreiros, a hora é finda.
O caos aparente é apenas a Construção Sideral de
uma Nova Era de Paz.
Segui vossa intuição, continuai os trabalhos do
Abrigo.
Este é o momento de tomada de decisões e ações
urgentes para segurança e amparo futuro.
A Luz está a vos guiar.
Eu me despeço, deixando-vos a certeza de que
não estais sós.
Mesmo mergulhados no caos, envolvidos por ele,
não estais sós.
Mantende vossa Luz interior acesa e aí estaremos.
Yury - Vitória/ES - 30/07/1999
19 - OS INTRAS E A OPERAÇÃO RESGATE
Guerreiros da Luz.
Muitas batalhas têm sido travadas nos milênios de existência da Terra. Porém, homem nenhum jamais viu semelhante batalha como a que
em breve será travada entre homens e espíritos.
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Todos vós, todos nós estaremos envolvidos direta ou indiretamente nela, que será a maior e mais
intensa batalha que este planeta já experimentou.
Todos estão sendo preparados conforme as suas
possibilidades.
Durante o sono, energias são transmitidas a
vós através da manipulação de princípios vivos
existentes nas plantas. Quanto mais desperta a
consciência, maior a receptividade, conseqüentemente maior acúmulo de força, ou seja, fortalecimento da alma. Crede meus irmãos, necessitareis de cada gota de energia que dispuserdes.
A vós, "irmãos intraterrenos", destina-se o
compromisso de recolher e acolher os seres em
vosso seio, em vossa morada. Bem sabeis, estais
preparando e sendo preparados para o recolhimento e convívio íntimo com os humanos, que
durará longo período. Eles estão sendo orientados a elevar suas vibrações para o contato convosco e a vós endereçamos estas palavras para
que os habitantes das cidades interiores possam
preparar-se para esse contato.
Muitos dos nossos irmãos da superfície não conseguirão ascender, em muito, o estágio evolutivo
em que se encontram; caberá a vós, exercendo o
entendimento cristão, recebê-los sem discriminação, acatando a tarefa que vos cabe, sem temores.
Yury (Comandante do Planeta Patrulha)
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Pergunta de um Intra — Mas, e se o conjunto
das pesadas vibrações que eles trazem contribuírem para o descenso vibratório dos nossos grupos
de trabalho? Isso não poderá tornar-se um vírus,
uma epidemia, no interior de nossas cidades?
Y — Irmãos, cabe a nós a prática do Amor, esse
remédio que cura e previne a instalação de toda e
qualquer doença. Nada temais, trabalhai e preparai
vossos corações para amar.
A essa altura do diálogo, outro Ser de Luz da Equipe
de Yury, se manifesta acrescentando:
"Algumas técnicas serão utilizadas quanto ao isolamento de possíveis vírus trazidos pelos humanos.
O tratamento preventivo das doenças físicas incluirá a queima de resíduos astralinos que possam vir
a contaminar vossas cidades. Tenhais a certeza de
que o equilíbrio no interior de vossos lares será continuamente monitorado e garantido.
Resguardar-vos de medos e angústias é vosso
dever nessa operação grandiosa de resgate. Estender a mão é nossa tarefa e assim o faremos,
certos de que, além das estrelas, outros estarão
sempre e incondicionalmente estendendo-as a
nós".
Assistente do Comandante Yury
P — Como saberemos quem resgatar, quando e
como? Já vimos diversas vezes as cenas dos acontecimentos futuros e tudo será muito rápido. Observamos muitos gritos e pânico, inúmeros desencarnes, todos ao mesmo tempo.
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R — Vosso contato será visual. A cada Trabalhador
da Luz será ligado um dispositivo de identificação
visual. Vós sereis teletransportados para o local preciso onde efetuareis vossa cota no resgate e serão
teletransportados de volta, trazendo sua carga. No
local, ao estabelecerdes o contato visual, notareis
um sinal de identificação igual ao que recebereis no
momento da operação. Essa identificação vos conduzirá aos resgatáveis de vossa responsabilidade.
P — Então todo o contato será visual?
R — Sim.
Com. Yury e sua Equipe - 11/10/1999
20 - CUMPLICIDADE NA DOR
Comando Delta, fixado em Cidade Intra no subterrâneo, informa: Condições insustentáveis de vida
no planeta Sham (= Terra).
Densas nuvens alastram-se sobre a Terra, alimentadas por corações humanos encarnados e desencarnados.
Poucos vestígios de esperança e fé detectados,
porém muitos planos, interesses mesquinhos e dores.
Cada um pensando somente em si, quando a
grande prova, retirada das lições ensinadas pelo
Rabi de Nazaré, é a cumplicidade na dor.
Dêem-se as mãos, pois só aqueles que estiverem
unidos na Luz da Fraternidade serão focos vivos resgatáveis.
Yury - Vitória/ES - 27/12/1999
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Observação: Dois dias, depois recebemos esse recado do nosso querido irmão Yury:
Vós que estocais víveres para o enfrentamento
das hostilidades que viverão, não vos esqueçais da
higiene corporal e do ambiente em que vos instalareis, guardando desde já material necessário à limpeza do corpo e asseio do ambiente.
A Luz que jorra abundante sobre a Terra encarregar-se-á do restante.
Yury – Vitória/ES – 29/12/1999
21 - SOMOS LUZES
Salve o Senhor de Todos os Universos.
Salve o Creador Incriado.
Somos Luzes, todos os seres criados, a espargirmos bênçãos a envolver todos ao nosso redor.
Somos criaturas a serviço do PAI Maior, ancorados
temporariamente, a serviço da GFBU, em tarefa de
Transição Planetária - Missão Terra.
Somos Trabalhadores Incansáveis da Luz. Patrulhamos Universos desconhecidos por vós. Nosso
código é o Amor. Código Universal da Luz.
Patrulhamos neste momento este Sistema Solar,
em especial este Universo Terra. Mantemos a defesa
dos Portais de acesso a este Sistema. Somos comandados pelo Comandante Yury.
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Solicitamos às mentes ligadas ao Plano Terra,
equilíbrio e vibração Superior, para manter coesa a
Corrente de Proteção, que faz conexão com o Mais
Alto. Sois guiados por Mentes Superiores. Nada temais.
Vossas mentes ligadas a Luz garante a continuidade da defesa e a eficácia da ajuda.
Guerreiros da Luz, somos Unos, na Paz e no
Amor.
Que a Força Maior dos Universos esteja convosco.
Comando Estelar do Planeta Patrulha
Vitória/ES - 10/01/2000
22 - VÃ PIEDADE
Venho até vós instruir-vos, conforme orientação
de vossos Guias, Mestres e Hierarquias Superiores,
acerca das batalhas que travais neste e em outros planos.
Não guardeis, em vossos corações, piedade
vã no combate que empreendeis corpo-a-corpo
contra trevosos. Muitas vezes, faz-se necessário
abater o inimigo para que ele compreenda que cessa naquele momento a energia inferior empregada
nos ataques que desfecham contra vós, vosso Grupo e outros Grupos de Trabalho do Bem.
Não tenhais piedade em combate no ataque e
na defesa, pois no nível em que se encontram nas
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batalhas das quais participais, não está ao vosso alcance o poder sobre a vida e a morte.
Quando atacardes o inimigo, aparentemente
exterminando-o a vida, nada mais fazeis do que
por fim à energia inferior utilizada para o ataque,
representada na forma do atacante (observação
nossa: seres humanos com forma de cobra, lagarta,
macaco, cão, morcego, escorpião, aranha caranguejeira e outras).
Portanto, quando for necessário, atacai com todas as forças que dispuserdes, pois é preciso que
cada Ser que ainda vive nas sombras verifique
e constate o Poder Superior da Luz em cessar-lhes
as energias inferiores e, por conseqüência, fracas,
que ainda dominam suas almas (observação nossa:
quando aparentemente caem mortos, a tendência
natural é ressurgirem com forma menos agressiva e
deformada e isso leva tempo).
Estais, na verdade, a Comando do PAI, em serviço educativo dessas almas irmãs, porém ainda
ignorantes.
Vosso ataque e vossa defesa representam lição
educativa e aprendizagem para aqueles irmãos.
Que em vossos corações, ao impulsionardes o
combate, haja amor por cada um deles, mas também floresça o Amor sincero por todas as criaturas, por toda a humanidade e a certeza de que
vossa luta está a serviço deste Amor.
Não duvideis. Muitas batalhas como esta vêm
sendo travadas e ainda outras virão.
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Muitos desses seres estão esgotados, porém
ainda se encontram vivos na sua representação
inferior (formas animais e outras sem definição) e
igualmente esgotados estão os guerreiros da Luz
que empreendem energias na luta. Contudo, no
momento de exterminar o combatente adversário,
temem em tirar-lhe a vida.
O saldo é um gasto imenso de energias, pois o
tempo que necessitais para recobrar vossas forças
é bem maior do que aquele necessário para que
tais combatentes se refaçam e iniciem novas investidas.
Em muitos campos de batalha acabamos de notar
certa desvantagem e a necessidade da troca contínua de nosso contingente, para substituir aqueles
que, enfraquecidos, não podem retornar à batalha.
Tudo isso está acontecendo devido ao vosso zelo
e piedade, daí minha vinda hoje para esclarecer-vos
que, nesses casos, não há lugar para compaixão.
Coloco-me à disposição para perguntas.
Margarida — Meu irmão, essas batalhas são travadas no plano espiritual quando estamos dormindo.
Será que vamos lembrar desta orientação no momento da luta?
Yury — Quando através do intercâmbio nos comunicamos, não apenas vossas mentes materiais
recebem as impressões de nossa presença, mas
também vossos outros corpos (segundo a escolástica hindu, possuímos 7 corpos que envolvem a Centelha Divina = Espírito Imortal) são impregnados pela
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mensagem que trazemos e ocasionalmente necessitamos converter em palavras inteligíveis para vossos cérebros. Em outros níveis, vossos corpos astral
e mental são impregnados das mensagens que passamos e não apenas esta, de hoje, mas todas que ao
longo do tempo trouxemos até vós.
Muitas vezes, apenas a presença de seres das Hierarquias Superiores é capaz de impregnar-vos os
corpos sem que necessariamente emitam qualquer
manifestação vocal daquilo que desejam transmitirvos. Não vos preocupeis com isto.
M — Entendi perfeitamente o que o irmão acaba
de dizer.
Y — Quando vos desprendeis do corpo físico e
colocai-vos à disposição para o trabalho, muitas
vezes sois distribuídos pelos campos de batalha de
maior carência.
Não lutais necessariamente por vossos Grupos,
com vossos Grupos. É mantida uma aproximação de
dois ou mais combatentes do mesmo Grupo para
que conserveis mais fortalecida a energia que trazeis dos trabalhos que realizais no plano terrestre.
Sois distribuídos de acordo com as necessidades,
do mesmo modo que as benesses resultantes da tarefa realizada configuram grupos, de acordo com a
necessidade, o merecimento e a justiça do PAI.
M — Muito obrigada, Irmão, por desfazer as trevas
da nossa ignorância espiritual.
Y — Vosso Grupo, tendo recebido a graça da ascensão, podeis esperar, pois a partir do momento
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em que for descoberto o progresso do crescimento
grupal, ele será fortemente atacado com novas estratégias, novas investidas e mais força, de acordo
com o olhar ambicioso dos perseguidores. Porém,
entre este momento e aquele, haverá o tempo para
o fortalecimento e a consolidação dos vossos ideais
no patamar em que se encontram.
Aquele que trabalha no Bem nada deve temer,
porque em todo o Universo a presença dos Mestres da Luz vela por vós; sequer faz-se necessário
que eleveis vossas mentes a pedir socorro, pois
o socorro já estará a caminho antes mesmo que
dele necessiteis.
M — Neste momento, aproveitamos para agradecer a todos que nos dirigem e amparam e que nos deram essa magnífica oportunidade de trabalho nesses
momentos finais de transição planetária.
Sabemos que nossa vitória, como dizeis que está
acontecendo, é devida exatamente ao apoio, ao
amor, carinho e assistência durante as 24 horas que
nossos Irmãos Maiores, mais experientes, têm tido
para conosco.
Nossa gratidão é infinita; não há palavras, pelo menos aqui, que possam expressá-la.
Que Deus nos abençoe hoje e sempre.
Y — Não vos esqueçais nunca, irmãos. Nós nos
encontramos em guerra neste planeta e na guerra só há dois lados.
Avançai lutando pelo lado que escolheram ficar, mantendo firme vossa mente no objetivo e
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vosso coração no amor, com humildade e respeito pelo vosso adversário, mas sem piedade.
A misericórdia do Pai se encarregará do restante.
Que Deus nos abençoe nesta guerra e que, vitoriosos no final, possamos erguer a bandeira da Paz,
cobrindo todo o planeta para o novo recomeço.
M — Que assim seja.
Yury - Vigília em Jacaraípe-Serra (ES)
29/01/2000
23 - PARA AS EMERGÊNCIAS
Estamos agora no espaço e é do espaço que falamos convosco.
Nossas estratégias são muitas para mantermos de
pé e atuante o Plano Divino.
Força nenhuma há neste ou em outros Universos que seja maior ou superior que a vontade do
PAI.
Estamos convosco e assim estaremos até o término de nossas tarefas.
Estabelecemos contato para dizer-vos que se encontra deflagrada na Terra as seqüências de dores
que, aos poucos, minará a fé de muitos e a compreensão dos desígnios do PAI. Então deveis, fortalecidos na esperança, auxiliar através da prece, vossos
irmãos distantes de outros continentes que, sofrendo, encontrar-se-ão enfraquecidos para lutar. Lutai
por eles através de vossas mentes firmes na fé e na
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esperança.
Nada acontece sobre a face deste planeta que
não seja do conhecimento do Pai Amantíssimo.
Apresentamos como sugestão que cada qual,
em sua própria residência, inicie cautelosamente, sem alardes, o armazenamento de materiais
de primeiros socorros que poderão ser úteis
numa emergência. Num canto de armário, num local reservado, guardai instrumentos e utensílios que
poderão ser úteis no futuro, lembrando-se sempre
que não estão sendo guardados para uso pessoal,
mas para socorrer muitos que encontrareis pelo
caminho. Algo que seja possível transportar sem
dificuldade, independente do tempo de validade
e que seja útil para aplacar os sofrimentos dos que
porventura estiverem caídos à vossa frente.
Pensai em tudo que possais fazer a favor do
vosso próximo, pois Deus vela por vós e cuida
dos vossos.
Sois, em nossas mãos, maravilhosos instrumentos de auxílio e socorro àqueles que escolheram permanecer distantes da Realidade Divina.
Sejais, cada um de vós, instrumento afiado,
pronto para o serviço. Não vos preocupeis com o
que possam pensar de vós. Ocupai vossa mente
e coração em desenvolver a sintonia que vos liga
ao PAI, a fim de que Ele possa falar através de vós e
assim cumprirdes vosso papel de mensageiros do
PAI.
Lembrai-vos que é muito pequeno diante da Eter67

nidade o que fizerdes por aqueles que, distanciados
da Luz, vivem na ilusão do mundo material, no “aqui
e agora”, esquecendo-se que são todos habitantes
do planeta Terra encarnados neste momento, porém em trânsito passageiro.
Lembrai aos homens o quão infinita e maravilhosa é a Vida.
Lembrai aos homens que o tempo que vivem na
matéria é muito curto e cabe hoje aos habitantes
da Terra aproveitarem esse tempo dedicando-o às
atividades que envolvem o crescimento do espírito
imortal.
Estamos no espaço e do espaço vos falamos e por
ora deixamos as nossas saudações.
Que a Paz dos Mestres recaia sobre todos, amparando vossos corações, hoje e sempre.
Yury - Vitória (ES) - 28/02/2000
24 - MAIS E MAIS PROVAS
Paz em Jesus.
Irmãos, pedis provas, a todos os instantes, da vida
extraterrestre e nós vos damos.
Pedis provas da existência do Espírito Imortal e
vos são dadas; e ainda quereis mais e mais, provas e
provas. Entretanto, desconfiais e desacreditais.
Provas vos são dadas diariamente.
O Final dos Tempos, instalado se encontra no planeta e ainda duvidais.
Já não basta ter as guerras fratricidas e insanas
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em nome de um Deus vingativo? A fome, a miséria,
as hecatombes naturais assolam o planeta.
Pedis provas. Será necessário que tombeis, cada
um de vós, para poderdes enfim acreditar em nossas palavras?
Modificai o vosso campo de ação, humanidade.
Preferis tapar os olhos e ouvidos para os clamores
do Alto, enquanto os mesmos se dilatam para as facilidades e corrupções. É mais fácil crer na fantasia
material que viver na realidade sofrida do Espírito
Imortal.
Basta de dúvidas e descrenças.
É chegado o momento da cobrança e havereis de
pagar até o último ceitil, como disse o Sublime Peregrino e, somente assim, participareis do Banquete
Celestial.
Amai-vos e crede.
Yury - 18/05/00 - Festival de Wesak,
Praia de Nova Cabrália, Porto Seguro (BA)
25 – ARMAZENAI FÉ E CORAGEM
O fogo que queima e purifica haverá de consumir
uma parte de vossa Terra, ceifando muitas vidas de
forma dolorosa.
Dos céus partirão raios e chuvas de gelo, que destruirão vossas plantações, espalhando fome e terror.
As vossas águas transbordarão num dilúvio con69

taminado, trazendo doenças, desespero e caos.
Enfim, quando estiverdes por demais atormentados, desesperados, vencidos e massacrados, duvidareis da Presença Amiga do Pai a vos amparar. Eis
que surgiremos e vos arrebataremos como irmãos
que sois.
Armazenai a Fé e a Coragem em vossos corações, pois precisareis delas em tempo menor do
que possais prever e imaginar.
Confiai, pois nos momentos de maior Dor, aí a
Força e a Luz do Pai se farão com maior intensidade,
somente sentida pelos corações que fizeram reserva de Amor.
Desamparados, jamais estareis e por pior que seja
a dor e o sofrimento, tenhais a certeza de que esta
foi minimizada ao máximo. Guiamo-vos com Amor.
Yury - Vigília em Jacaraípe
em 03/06/2000, Serra/ES
26 - STELTA E PEDRA AZUL
Paz, meus guerreiros!
Fostes atraídos para esta região com o propósito de ajudar-vos com vossas vibrações o resgate transporte de seres que pelo poder da oração, de
trabalhos de grupo como o vosso, ajudam na limpeza do astral terrestre. Estes seres que aqui estão,
muitos ainda entorpecidos, seguirão para o astro
intruso, que está muito mais próximo do que possais imaginar. Em contrapartida, generais das Trevas, aqui se fazem presentes numa última tentativa
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de arrebanhar os seus. Esta área é de muito poder
energético e aqui também se encontra uma das
aberturas para as cidades intras desta região. São
7 as entradas. A pedra que vislumbrais é o mastro,
ponto marcado de passagem de naves que vêm do
Himalaia e seguem para o Planalto e vice-versa.
Vossos sentidos, agora mais sutilizados, facilitam um pouco nosso contato. Se vísseis o planeta
hoje, choraríeis, pois de azul e belo, se apresenta
cinzento, enegrecido, enfumaçado, pelas formaspensamentos que se formam a cada dia numa velocidade incontrolável. A mente humana se desvirtua
do belo, do sublime para devaneios das orgias. A
energia sexual, que é uma energia criadora importantíssima, está sendo usada para satisfação dos
mais descabidos desejos e fantasias insaciáveis, que
a cada dia se tornam mais cruéis.
Um dia, o Comandante Yury disse: — Quando a
polícia terrestre perder o controle sobre seus criminosos infratores e os papéis se inverterem, é chegado o momento. E pelo que vivenciais hoje, podeis
afirmar: — Está mais próximo do que esperamos.
Jesus rogou ao Pai misericórdia para vós. Mas os
filhos não respeitaram o pedido, não souberam absorver as lágrimas derramadas pelo Mestre, por vós,
e usando da condição de liberdade que possuem,
afloraram ainda mais a violência e a descrença. Julgam-se juízes da Terra e acham que estão no direito
de destruí-la.
Os grupos sérios se reduzem. A condição primordial de um bom guerreiro é a disciplina e esta, mui71

tos não querem seguir.
Saúdo-vos em nome do Comandante Yury. Paz.
Ian, em 26/08/2000
Vigília - GESH, Pedra Azul (ES), Brasil
Extraterrestre que faz parte da Equipe do
Planeta Patrulha do Comandante Yury
27 - FIM DE UM IMPÉRIO
Irmãos, existem determinados pontos no planeta
que são pontos chaves para que a Energia Superior
possa ancorar e posteriormente se expandir por
toda Terra, trazendo os benefícios que bem sabeis.
Nesses pontos magnéticos, e este local é um deles, determinadas energias densas não podem permanecer por tempo prolongado, pois sua poluição
poderá comprometer a recepção pura da Luz Cósmica.
A vossa vinda a este local também tem a função de retirar determinados seres que aqui fizeram sua base, espalhando sua energia perniciosa num grande raio de ação.
Acontecerá através de batalhas das quais participareis integralmente, serão lutas de Seres do
Bem com Seres do último grau da categoria do
Mal, para isso é que vindes sendo preparadas há
muitos dias.
Com o fim desse "império" que começava a se
fixar, ou pelo menos, com o seu enfraquecimen72

to, pois o chefe dessa falange há de ser derrubado, far-se-á de menor intensidade a interferência, não influindo mais de forma a prejudicar
todo um Projeto Superior para este planeta.
Como guerreiras da Luz em Missão Terra, fostes convocadas, aceitastes a tarefa e o cumprimento desta é satisfatório e dentro do previsto.
Mantende-vos confiantes na Força Superior que
vos conduz e ampara. O Meigo Rabi de Nazareth
vos envolve em Seu Amor.
Com. Yury - Aldeia Xavante-Mato Grosso
12/10/2000
28 - LINDA GOTA A BRILHAR NO
OCEANO DO UNIVERSO
Amigos queridos!
A minha presença se faz neste momento em projeção, pois bem sabeis das dificuldades para alcançar os canais, devido intensa densidade em volta do
planeta Terra.
A cada dia, mais difíceis se tornarão as comunicações em vosso ambiente de trabalho, pois no plano
astral, as batalhas e saneamentos são contínuos e
ininterruptos, principalmente nas grandes coletividades do planeta.
Sabemos da confiança que tendes em nós, vendo confirmarem-se a cada dia, palavras e mensagens trazidas até vós e digo-vos, com o coração
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sangrando, triste, não haverá de melhorar nem
um pouco; ao contrário, a cada dia vereis mais
violência, desamor e intolerância entre os povos
e entre todos os reinos da natureza.
A natureza se rebela, pois vem sendo tratada com
desprezo, não suportando mais tanto desequilíbrio.
Havereis de manter os vossos corpos dentro de
uma vibração superior, através de dietas especiais,
de preces e meditações, as quais já fazeis quinzenalmente. Sabemos que não podemos exigir dietas
prolongadas de vós, pois necessitais, como encarnados, de energia para suportardes vosso dia-adia. Mas que, nos dias de vossas vigílias, os vossos
corpos estejam limpos da energia animal, para que
possam ancorar, com menor dificuldade e mais clareza, a energia superior.
Etapa cumprida de trabalho não significa trabalho findo.
Tendes confiança, pois aquilo que tendes a receber, chegará em tempo hábil as vossas mãos, para
cumprimento da especial tarefa que vos cabe realizar.
Cada um de vós deverá manter sigilo absoluto
deste trabalho, até que ele possa ser lançado ao
mundo.
As forças negativas tudo farão para interferir, derrubar o projeto que nem imaginam o que seja, mas
este grupo especial, como até este momento sempre soube, continuará sabendo defender-se.
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A união, o amor e a fraternidade entre todos os
membros desta equipe são imprescindíveis para a
continuidade do trabalho, para a coesão do escudo
protetor.
Nada temais quanto a vós e aos vossos, pois tendes a nós, e ao Pai e toda uma equipe superior que
vos acompanha e monitora em todos os minutos de
vossa vida.
Segui em frente com coragem e confiança, pois
somente batalhas tereis até o fim.
É grande a satisfação de trabalhar convosco.
Margarida — E a nossa é imensa, por trabalharmos
com Seres do quilate espiritual do Irmão, do Comandante Ashtar Sheram, Comandante Setun Shenar, do
povo de Órion e desses Intraterrenos Evoluídos. Até
parece um sonho. É muito para nós, pelo pouquinho
que damos em troca.
— Esse nosso amor vem de outros planetas, há
muitos milênios. Não há barreiras, nem para o pensamento, nem para o amor. E é da Lei Universal que
aquele que está a frente, estenda a mão aos que estão na retaguarda.
Deus abençoe a todos vós e que o Cristo Planetário vos envolva e a este belo planeta, que se transformará em linda gota azul, a brilhar no oceano
do Universo.
Fiquem em Paz.
Comandante Yury – Água Boa/MT
13/10/2000
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29 - RUIRÃO AS ESTRUTURAS DO MAL
Vejo seres humanos deformados, horrorosos. Cachorros gigantes com dentes enormes e afiados, bocas abertas, babando, verdadeiras bestas. Em seguida, veio a mensagem:
Nas regiões do deserto no astral da superfície da
Terra, árabes e judeus, seres que desencarnam violentamente com os corações tomados pelo ódio e
vingança acabam adquirindo formas animalescas,
bestial, instigam a violência, o ódio, o derramamento de sangue de dois povos que culturalmente se
odeiam.
Estas bestas humanas, comandadas pelo Governo Oculto do Mal, não descansarão enquanto esse
império durar. Sabemos que isso ainda é permitido
pela vontade do Pai Maior.
Naquele local (Oriente Médio) encontra-se a base
subterrânea do Governo Oculto do Mal que, embora "enraizado", será arrancado dolorosamente, num
parto sangrento e sofrido.
A GFBU e todos os Guerreiros da Luz a Ela associados reúnem-se para dar início ao arrebatamento naquele ponto que é o lugar mais negro deste
Orbe.
Cresce a violência por toda a superfície do Globo,
porém naquelas localidades poucos foram os momentos de acalanto e Paz.
Hão de ruir as estruturas apodrecidas do Mal e
a Luz com intensidade máxima reinará por todo o
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Orbe Planetário.
Irmãos, amigos, não aguardeis hiatos entre este e
aquele momento de limpeza definitiva da Terra.
Vivenciais a limpeza.
Mantende-vos ligados à Luz Maior do Pai que
sustenta os seguidores da Luz, Servos Humildes de
Jesus.
Paz e Amor.
Vosso irmão,
Yury - 29/12/2000 - Vitória (ES)
30 - É O MOMENTO DE SANEAR
Assim como a água cristalina que nasce da fonte e
é contaminada à medida que avança sobre a superfície do planeta, também os seres são criados puros
e à medida que evoluem entram em contato com a
diversidade de outros seres existentes e vão tomando consciência de si mesmos como seres individuais. Fazem sua escolha pela Luz e continuam puros
e limpos, ou escolhem as impurezas das trevas, que
contaminam e estacionam o Ser, impedindo-o de
avançar.
Os caminhos de retorno para os que vibraram
negativamente, que escolheram voluntariamente
o Mal, são repletos de dores e sofrimentos, pois as
criaturas não se tornam impuras repentinamente.
Ao longo de sua jornada, vida após vida, elas vão se
abastecendo com o mal, perdendo a forma e, mui77

tas vezes, a consciência do seu próprio "eu individual". São seres que muito erraram, mas para o PAI Misericordioso, continuam a ser os Seus filhos diletos
e, a todo instante são oferecidas oportunidades de
mudança e recomeço.
Bendito seja todo o Trabalhador do Bem que
contribui para o regresso destes seres das condições não humanas para as esteiras da Luz.
Paz e Amor.
Yury
P — Aqueles Seres que recolhemos terão oportunidade de renascimento no Planeta Terra?
R — "O Planeta Terra não tem mais condições de
receber seres de tão baixa vibração. É o momento
de sanear, da retirada de vibrações densas do
planeta e não caberia o retorno dessas criaturas."
Comandante Yury - 06/01/2001
31 - APRENDIZADO DOLOROSO
O trabalho que ora realizais, de limpeza dos pontos mais profundos do astral inferior, reveste-se de
caráter delicado e somente espíritos encarnados
podem dispor das condições adequadas para
desempenho de tal tarefa.
Conquanto estejam tais criaturas chafurdadas na
ignomínia dos erros e na desprezível lama dos vícios, estes seres são filhos mui amados do Pai a re78

quererem na presente circunstância em que se encontram, mais do que nunca, o amor bendito que
lhes ampare a alma.
Resgatareis até o último dos gentios. Abrireis com
o sacrifício de vossas almas e o esforço próprio, os
caminhos que os libertarão dos abismos de trevas
em que habitam.
Fostes, em outras ocasiões, causadores das iniqüidades que lançaram criaturas no anátema da dor;
umas, por serem fracas e outras, perversas. Criastes nelas o ambiente interno de revolta e dor, que
germinou e cultivou os sentimentos pegajosos do
ódio, da vingança, do desprezo e do escárnio das
Leis do Amor e da Caridade que perfumam o Universo do Pai.
Oh, seres humanos! Tão frágeis em seus propósitos, pequenos em seus afazeres e limitados em
sua percepção! Soubessem o quanto lhes custaria
tantas existências de iniqüidades, certamente se
poupariam de aprendizado tão doloroso. Por isso,
escutai, uma vez mais, as lições de luz que procuramos instruir-vos.
Em ocasião pretérita, reportei-me a vós, esclarecendo quanto aos sinais da manifestação de insustentabilidade do "domínio das trevas" sobre a
Terra.
Começa a implantar-se, qual germe corrosivo,
o medo nos corações dos habitantes terrenos.
Aproximam-se ligeiras ondas da loucura que espreitam a Terra.
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Em pontos estratégicos, mantemos grupos
destinados a realizar o sopro da sanidade que
poderá dissipar a loucura crescente entre os homens.
Não permitais, em nenhuma hipótese, o envolvimento de vossas almas nas ondas do desânimo,
desespero e medo que dominaram a maioria.
Fostes treinados para resgatar irmãos dos astrais
pesados, da neblina de dor e medo, as almas incrédulas e cambaleantes que tateiam em meio de um
planeta agonizante. Resgatai os puros de coração.
Nada vos faça descrer da Presença de Deus entre os homens.
Nada vos ponha à prova na sobriedade e seriedade espiritual do serviço.
Nada vos arranque do peito o grito desesperado de socorro, pois antes mesmo de emiti-lo, nós
estaremos lá.
Vossas mentes, palavras e gestos destinam-se a
obra de redenção do Altíssimo.
Sois as iscas, presas aos anzóis que deverão
içar, dos atoleiros abomináveis, aqueles necessitados de luz (não me perguntem mais por quê os
Extras não fazem esse trabalho).
Como iscas vivas, entregai-vos conscientes ao serviço, fazendo desta ou daquela faculdade de vossas
almas uma rede de luz, a arrastar para os braços do
Pai o maior número de adormecidos.
Nós vos conclamamos à vitória em Jesus.
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Não se espantem vossos olhos, nem se perturbem vossos corações pois em frente ainda vos
aguarda o terror e a dor (de 02/2001 a 06/2002, a
dor e o terror aumentaram muito).
Vossas almas devem portar-se generosas, crédulas e confiantes no Socorro Divino.
Paz em Jesus.
Yury - 23/02/2001 - Vitória/ES
32 - O REINO DE DEUS NA TERRA
Salve, Guerreiros da Luz! Salve a Força e a Coragem! Salve, Guerreiros do Mestre Jesus!
Onde estiverdes, urge o entendimento.
Onde quer que vos encontreis, não mais representareis este ou aquele "Grupo"; sois todos integrantes do Exército da Luz.
Enfileirai-vos, ocupando vossos lugares, conforme programastes, em vossa estada no mundo espiritual.
Espalha-se sobre a Terra as vibrações pesadas,
que resistirão à ascese do planeta.
Esses nossos irmãos necessitam ser despertados
do profundo sono da ignorância em que vivem, cabendo a vós, por vossa própria vontade, a escolha
do caminho e o empenho para a reconstrução do
Reino Divino na Terra.
Mãos, mentes e corações abertos dispostos a servir: eis as armas necessárias nessa luta.
81

Nada vos afaste das Hostes da Luz, pois as bestas estão soltas e os desavisados expõem-se a
elas.
Muitos perdem a oportunidade, pois não existem
mais, neste mundo, condições para que haja, entre
os homens, indecisões ou dúvidas.
Nós vos saudamos em nome da Luz.
Yury - 03/04/2001 - Vila Velha/ES
33 - SERVIR À LUZ DE TODO CORAÇÃO
Caminham a passos largos os acontecimentos
que, antes de tudo, representam para o homem,
alerta e chamado do Pai, face à realidade dos momentos difíceis que a Terra enfrentará.
Muitos, em vez de despertarem do sonho ilusório, desesperam-se atentando contra a própria vida,
desperdiçando a oportunidade ofertada pelo Alto
de ascender em Luz e Amor.
Cabe-vos manter lúcida e firme a mente, no propósito de servir e esclarecer às criaturas de que nada
mais vivem, do que as aberrações cristalizadas pela
própria mente humana.
Demorar-se na compreensão dos graves momento que se sucedem, significa adiar a escolha do destino que vos aguarda.
Servi à Luz com toda vossa alma e com todo vosso coração.
Não vos espanteis com as notícias, pois em tudo
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haverá uma explicação lógica e sensata; todavia,
não ignoreis a revelação dos "tempos chegados".
Mentes sãs serão necessárias.
Paz, sempre.
Yury, em 18/05/2001 - Vitória (ES)
34 - O MEDO ESPALHAR-SE-Á SOBRE A TERRA...
Irmãs! Paz, convosco!
Trago-vos as saudações das Estrelas.
Vosso amigo Yury que vos fala.
Vimos alertar-vos quanto a necessidade de cuidados redobrados, pois tornam-se mais acirradas a
lutas travadas no período noturno.
Inúmeros seres, que antes estavam aprisionados
no interior do planeta, encontram-se soltos. A limpeza, que ora se processa, vem permitindo a livre
circulação desses seres, saídos das regiões abismais
para a superfície da Terra.
Com as dificuldades previstas e que já se iniciam
entre os homens, tais seres exercerão maior influência nos seus representantes encarnados, causando
e espalhando horror entre os homens.
Que vossas mentes e corações possam estar firmes no propósito de servir ao Bem, na certeza do
"Resgate Planetário" que vive a humanidade.
Muitas criaturas não compreenderão, muitas encontrar-se-ão com a mente perdida entre o presente e o passado e muitas estarão a perder a lucidez
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dos pensamentos e a sanidade de suas mentes.
O medo espalhar-se-á sobre a Terra e as incertezas disseminarão entre as criaturas o pânico e
a aflição. Naquela hora, os "aproveitadores" tudo
farão para desfrutarem ilusoriamente do prazer e
da satisfação por se julgarem privilegiados. Todo
cuidado ainda será pouco.
Não vos trazemos tais informações com o objetivo
de minar-vos as forças ou as energias ou de espalhar
o desânimo entre a criaturas. Reside em nossa presença entre vós a oportunidade do esclarecimento
que favorece o trabalho, tornando-o mais eficaz na
Seara do Bem.
A vós, Grupo de Trabalho, endereçamos os votos
de trabalho proveitoso e recuperador. Em vós investimos as forças equilibrantes vindas das "Esferas
Superiores" para que possais resistir às fortes ondas
magnéticas do mal que se espalharão no mundo.
Y — Havendo dúvidas e perguntas que possam
ser esclarecidas, este é o momento.
P — Gostaríamos que nos esclarecesse sobre as
vidências de hoje de duas das nossas companheiras, antes de vossa comunicação.
Nota — Vamos inserir as vidências, a fim de que os
leitores possam entender a resposta do Com. Yury.
1ª Vidência - O Vulcão
Em viagem astral, sobrevoei um vulcão. Parei sobre
a sua cratera e fui induzida a concentrar-me. Em se84

guida, enxerguei através da sua parte física e fiquei
impressionada com o que vi. Várias câmaras, que
mais pareciam celas de prisão medieval, existiam no
interior do vulcão.
Naqueles compartimentos, reconheci seres humanos amarrados, acorrentados, em situação de esgotamento extremo, devido às torturas a que eram submetidos.
Lança-chamas, ferros quentes, tochas e outros
instrumentos que são utilizados com fogo ou vapor
quente para ferir, queimar e torturar, ali se encontravam.
Os espíritos dos humanos ali encarcerados sofriam
horrivelmente nas mãos dos seus algozes. Já passei
por vários lugares no Astral Inferior, porém, ainda não
tinha visto cena igual.
Y — Significa que a misericórdia do PAI atende
a todos aqueles que se encontram encarcerados,
aprisionados em lugares de sofrimento, muitas vezes por eles mesmos iniciados, mas que é chegada
a hora onde nova oportunidade está sendo dada
para a escolha do caminho que desejam seguir.
Todos os lugares neste planeta, onde existirem
seres em estado de sofrimento, revolta e dor, serão
saneados pelas Forças do Bem.
Tendes executado tarefas nos mais diversos ambientes onde se encontram esses irmãos sofredores.
Vindes trazendo de lá os seres que estão em condições de serem encaminhados neste momento.
Outros indivíduos apresentam processo mais lento
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para libertação e os que foram vistos, lentamente
estão retornando à superfície terrestre. Alguns já se
encontram espalhados, soltos, promovendo o pânico entre os homens e muitos ainda virão e provocarão.
Quis os desígnios divinos que fossem libertos entre os homens para que os mesmos fossem testados
na sua fé, na sua perseverança e na sua resistência
no Bem.
É chegada a hora entre os homens de provar-se
(testar-se) tudo aquilo que a humanidade acredita
já ter conquistado em nome da fé, independente
das religiões que pregam.
Todas as criaturas humanas destinadas a viverem nesta era haverão de experimentar o sabor
da verdadeira fé e compreenderão que as religiões nada representam de elite ou fronteira entre
os homens.
2ª Vidência - Contaminação em cadeia
Vejo um submarino afundando.
Dentro, cadáveres humanos deformados. Há um
homem vivo, vestido de mergulhador e que sai do
submarino com grande dificuldade. Quando já estava
nadando rumo a superfície, surgiu um peixe enorme,
mistura de baleia com tubarão, muito estranho e feroz
e engoliu o homem.
Na superfície, um grande navio derramava, no mar,
algo não identificado por mim, que poluía as águas,
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deixando longo rastro de sujeira. Tive a impressão que
aquela água contaminada transmutava os seres vivos
que ali habitavam.
Não demorou muito, veio uma ave pesqueira e pegou um peixe naquele lugar, levando-o para o ninho,
alimentando seus filhotes. Rapidamente entendi que
os animais da superfície que se alimentavam daqueles peixes, também se contaminavam, formando uma
cadeia que provavelmente chegará até o homem.
Y — Em duas fases, podemos repartir a vidência.
Quando, no passado, foram contaminados os seres
pelas irradiações disseminadas por experiências
atômicas, realizadas preferencialmente nas águas
oceânicas ..... (mudança da fita perdemos algumas
palavras que fechavam a explicação) ... dos resultados aflorando os benefícios como forma de drenagem das energias movimentadas pelo homem para
o plano físico.
Apesar de difícil entendimento, as mutações vistas através dos quadros demonstrativos representam estratégia de drenagem das energias perniciosas movimentadas pelas explosões atômicas no
plano astral (Ler o livro Os Extraterrestres e Nós, Vol. I,
o capítulo Ainda sobre Explosão Nuclear). Assunto da
mais alta complexidade, que se os homens conhecessem, jamais utilizariam essa força, pois compreenderiam o tamanho de sua ignorância.
De onde estamos, emitimos raios de energia que
vem revolvendo o interior da Terra, fazendo aflorar
as energias perniciosas plantadas pelo homem ao
longo dos milênios de existência na Terra.
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Tudo aquilo que foi criado e movimentado pelo
homem será retirado e transformado para integrarse às leis do Universo. Nada permanecerá na Terra
sem que seja transmutado pelo Sopro Divino.
Esta é a nossa tarefa, a qual conferiremos, amorosamente, até o fim.
Que entre os homens haja perdão às ofensas,
que possam enxergar, no próximo, o irmão e que
entendam que não mais haverá lugar na Terra
para discórdias.
Nascerá uma Nova Terra de Paz, de Bondade
entre os seres que a habitarão, devendo nascer
nos corações dos homens igualmente a paz e a
bondade, requisitos primordiais para sua permanência nesta Nova Terra que nasce.
Avante! Trabalhai! Espalhai a esperança e a certeza da Vitória do Bem sobre o Mal, da Luz sobre as
Trevas, pois não restam dúvidas de que, por mais
duras que sejam as batalhas, por mais demoradas e
cruéis, a vitória final será do Bem e da Luz.
Que essa certeza permaneça entre vós. Salve o
Mestre Jesus.
Yury - 01/06/2001 - Vitória/ES
35 - NOSSO CÓDIGO É O AMOR
Ressuscitar o Amor nos corações dos seres é tarefa árdua, que requer sacrifícios e paciência.
Os seres superiores conduzem os trabalhadores
do Bem e cabe a estes trazer nossas palavras e res88

gatar os irmãos caídos.
A humanidade vagueia insana no materialismo,
caminhando a passos largos em direção aos abismos nefastos, onde se perdem por milênios.
Não há mais tempo para quedas e ascensão no
próprio planeta.
As quedas, neste momento de Transição Planetária, significam renovação e burilamento em outro
orbe primitivo.
Trabalhadores do Bem, contamos convosco, servidores corajosos, para resgatarmos almas que, desatentas, se encaminham para os abismos.
Trabalhamos em Nome de Jesus Sananda.
O nosso código é o Amor.
O Resgate Planetário significa o resgate de vós
mesmos.
Paz e Amor.
Yury - 03/07/2001 - Vitória (ES)
36 - A VIOLÊNCIA NA TERRA
O Resgate Planetário processa-se de forma planejada e sem alarde. Muitas das pessoas desaparecidas da superfície deste planeta já se encontram em
fase de treinamento para, junto com os seres extras
e intraterrestres, receberem os irmãos terráqueos
que fizerem jus a serem resgatados. Outros tantos
encontram-se adormecidos e em fase preparatória
para reencarne em mundos inferiores à Terra.
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A violência no Orbe encontra-se sem controle.
Todos os seres em condições de reencarnarem
estão tendo oportunidade de um corpo físico, optarem por nova forma de vida e transformarem-se.
Apieda-nos ver a humanidade cega, deixando-se
corromper por seu lado negativo e inferior.
Os Exércitos do Bem trabalham ativamente em
despertarem consciências e no resgate das almas
escravizadas, ao mesmo tempo que retiram os seres
densos, sem condições de novas chances de regeneração nesta Terra. (São aqueles que se apresentam
de forma bastante degenerada: os animais conhecidos, animais exóticos, mistura de ambos, de animal e
ser humano e até sem forma alguma conhecida. São
verdadeiros monstros a ponto de espíritos desencarnados que perambulam no astral, quando avistam
um desses seres, apavoram-se correm de medo, procurando lugar para se esconder).
Energias, partidas dos nossos corações, vos abastecem para seguirdes em frente, no caminho planejado para vossa libertação.
Confiantes, segui. Estamos unidos pelo Amor.
Não existe barreiras para o pensamento.
Paz e Amor.
Yury (Comandante da Missão Resgate)
Vitória/ES - 13/07/2001
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37 - COM O MAL NÃO EXISTE
PAZ, APENAS MEDO
Salve, Jesus! Divino Mensageiro da Paz.
Quanto mais desejará sofrer esta humanidade,
para reconhecer as palavras do Meigo Rabino e retroceder na maldade?
Quantos filhos deverão ver ainda perdidos no
mal, para reconhecerem a Luz?
Não mais existem paredes físicas, prisões que
contenham a maldade, a violência, pois como um
grande polvo, os seus tentáculos se expandiram de
tal forma, invadindo todo o planeta, que as barreiras já não existem. Mesmo aqueles treinados para a
defesa da população são partes desses tentáculos,
atuando para o Mal (Refere-se a "banda podre" das
polícias, dos políticos e da Justiça).
Com o Mal não existe paz, apenas medo.
Com o Mal não existe amor, apenas ódio, desejo de vingança, de poder e de domínio.
Tudo isso se intensifica devido a aura magnética
do planeta intruso (= higienizador) que se aproxima
em alta velocidade, em direção à Terra. Contudo,
não se chocará fisicamente com ela, apenas suas
auras se encontrarão, trazendo tantas transformações que não haverá necessidade do choque físico.
Não será destruída, a Terra; dar-se-á apenas uma
transformação profunda que a fará renascer limpa
e vitoriosa.
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Das profundezas, emergem cada vez mais as sujeiras, que há muitos milênios vinham se depositando nos charcos, nos pântanos e nos abismos planetários do astral.
O Exército do Bem tem crescido e se expandido,
minando as bases dos Comandos das Trevas que
pensam estar solidamente enraizados, seguros.
O Planejamento Divino segue conforme as Mentes Superiores o conceberam, por mais que pensem
as mentes perversas e orgulhosas serem os Poderosos do Mundo. Mera ilusão.
Vossos corpos encontram-se cansados, pois vindes trabalhando de forma excepcional. Como bem
sabeis, os vossos vários corpos estão divididos e
atuantes em várias situações, não tendo descanso.
Recebeis cargas energéticas extras para que possais mantê-los firmes e saudáveis, e assim ficareis,
enquanto estiverdes dispostos a permanecer como
parte integrante desse exército, o Exército da Luz.
A Luz continua incidindo de maneira intensa sobre o planeta, abastecendo os reservatórios energéticos para continuarem limpando, cada vez com
mais intensidade e aceleração, os níveis mais densos. A manifestação das Forças do Bem de forma
mais próxima dos núcleos de Luz torna-se cada dia
mais difícil, porém, em nenhum momento, duvideis
dessa Presença Amorosa junto a vós, pois é essa
Força e essa Luz que vos sustenta a todos os instantes nessa jornada.
É sempre agradável o convívio convosco e é sempre uma alegria nossa presença entre vós.
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Margarida — É nosso querido irmão Yury que se
encontra entre nós?
Yury — Sim, em projeção.
M — Nós já estávamos com muita saudade. Bem
sabeis o quanto nós o amamos e o veneramos, não
somente a vós mas a todos os nossos Irmãos Maiores,
com muito respeito e carinho.
Sabemos também e confiamos na energia que nos
dispensais, mas como nos dissestes a pouco, nossos
corpos se ressentem, devido ao desdobramento, principalmente o meu corpo físico, que se encontra bastante desgastado. Tem ressentido-se tanto devido ao
clima que está muito adverso, como pelas constantes
lutas. Mas, enquanto o Pai nos der energia e saúde,
haverá sempre a alegria imensa de servi-lO e, de viver.
Estaremos sempre a postos e não vamos decepcionar
nossos Mentores e Guias, Amigos Espirituais e Irmãos
Maiores que confiam em todas nós.
Y — Nesse período em que estais dentro de
um trabalho, que é uma etapa de uma grande
batalha, alguns de vossos corpos permanecem
descendo em níveis cada vez mais densos, em
regiões abismais e não voltarão enquanto não
se findar a batalha.
Retornam apenas a "Postos de Socorro" que existem na descida e ali se abastecem com energia vinda do Alto. Em seguida, continuam descendo, cada
vez mais, até o ponto onde deverão limpar, através
de lutas, batalhas e enfrentamentos, para o resgate
dos seres bestiais que ali habitam.
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M — Quer dizer que estamos nesse trabalho há
dias com nossos corpos desdobrados, desde aquela
primeira etapa?
Y — Sim e mais duas etapas ainda devereis enfrentar, até o final dessa batalha.
M — Enfrentaremos com muito amor e muita coragem. Falo por mim, por minhas companheiras e
demais pessoas do GESJ que estão engajadas nessa
grande tarefa. Afirmo, mais uma vez: não vamos decepcionar-vos.
Y — Entendemos e compreendemos, pois conhecemos a mais íntima fibra dos vossos seres e sabemos que sempre podemos contar convosco, pois
sois destemidas, corajosas e tendes Fé.
M — Mesmo porque, fomos nós que também, ao
longo dos milênios, ajudamos a "sujar" a Terra. Esta
tarefa é nossa, muito nossa!
Y — Nada mais justo que a limpeis agora. É a Lei
de Causa e Efeito.
Devereis permanecer unidas, porque os laços que
vos unem são fortes, poderosos e fostes preparadas
mesmo antes de nascer, bem sabeis.
Depois do Festival de Wesak, que ocorre este fim
de semana, devereis iniciar a dieta que já conheceis,
livre de produtos animais que possam prejudicarvos nessa etapa da descida.
M — Agradecemos o aviso e cumpriremos as recomendações.
Y — Que Deus abençoe a todos.
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M — Que assim seja!
Y — Nossa presença é constante e ininterrupta
em vossos corações, pois sois as nossas crianças
queridas. A Paz vos deixo.
M — Que assim seja! Grande é nossa alegria, pois
apesar de pequeninas e imperfeitas, Irmãos tão evoluídos de tão alta hierarquia espiritual gostam de nós
e velam por nós. Não temos palavras para expressarmos nosso amor e gratidão.
Comandante Yury, 24/05/2002
38 - VIDÊNCIA / MENSAGEM
Vidência: Vi a aceleração da Lei do Carma, através
de acontecimentos individuais e coletivos, de naturezas diversas. As imagens passavam velozmente a
minha frente. Todos possuíam uma espécie de prontuário médico, onde os pequenos avanços na saúde
espiritual iam sendo anotados. Nosso tônus vibratório era monitorado por um aparelho, cujos resultados
eram assinalados em um visor. Lembravam um eletro
encefalograma.
Esse plano de emergência faz parte do plano maior,
dirigido pelo Comandante Yury?
— Sim, Yury presente. (A partir daqui o Comandante Yury continua com as revelações).
Trabalhamos permanentemente ligados ao plano
de redenção desta humanidade. Sabemos que alguns de seus componentes (Governantes/Líde95

res Mundiais) podem ser manipulados friamente por representantes poderosos das Trevas.
Equilibram-se as forças, posto que as perversas criaturas não intencionam destruir o Planeta. Intencionam, sim, dominá-lo. Contudo, sabemos que, ao se
sentirem enfraquecidos no domínio tão desejado,
podem, num ato desesperado, procurar destruí-lo.
Para evitar isso, criamos o plano de emergência,
pois existem muitos que não necessitam, nem merecem, desintegrar-se com o Planeta.
Coragem e determinação! Força e Luz!
Essas são vossas armas. Avançai firmes segundo
nossas orientações e estareis contribuindo para a
manutenção do equilíbrio das forças, que ora confrontam-se sobre a Terra.
P — No caso de uma explosão nuclear, não haveria
um desequilíbrio muito grande nas forças que mantém unidos os planetas do sistema?
Yury — Uma de nossas primeiras ações foi estabelecer um plano, que consiste na emissão de ondas magnéticas de variados níveis. Mecanismos,
estrategicamente posicionados de longe, convergem suas forças, criando um denso campo de
magnetismo semelhante ao da Terra, que artificialmente, substituirá a sua presença na manutenção do equilíbrio do conjunto.
Essa medida visa impedir o desequilíbrio de todo
o sistema, pois caso assim não seja, os planetas envolvidos, bem como todos os demais corpos celestes aqui existentes, seriam ricocheteados em várias
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direções, causando desordem de grandes proporções em todo o conjunto de sistemas e destes ao
seu redor, numa reação em cadeia.
Yury – 30/11/2002
39 - ONDE BROTAR O MEDO,
PLANTAI A CORAGEM
Saudações, filhas da Luz!
É o Comandante Yury que vos fala.
Vossas mentes encontram-se preparadas para a
tarefa que realizais.
Vossos corpos desdobrados receberam limpeza
e revestimento especial de proteção para que não
vos ferissem as fortes rajadas de energia que receberão.
Recompostas e preparadas, deixai-vos conduzir
aos núcleos da vida intraterrena, para que de lá
possais trazer as dádivas de luz, pérolas do Amor do
Mestre Jesus, transformadas em conhecimento que
deverá chegar a toda humanidade.
Que todos possam ter acesso à Fonte Inesgotável
de Amor para compreender o que virá.
Já sabeis que muitos não poderão compreender-vos. Não os julgueis, ainda não podem alcançar
os frutos mais altos da “árvore da vida”. Dedicai-vos
em espalhar sementes preciosas e aguardai que os
corações libertos dos apegos às formas se abram e
façam sua luz brilhar.
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Estamos presentes no amparo e fortalecimento
de vossas almas par enfrentardes as dificuldades.
Sabemos que são muitas e não haveria de ser diferente, pois que é chegada a hora do Confronto
Final da Luz com as Trevas.
É chegada a hora de cada soldado da Luz defender sua bandeira, revelando ao “exército inimigo”
que o Cristo Planetário encontra-se vivo no coração
de Seus filhos e, revelando-lhes que só o Amor é suficientemente forte para combater as chagas purulentas do ódio, da inveja, do orgulho, do egoísmo,
da vaidade e de tantos outros males.
Sabe-se que o combate será demorado e demandará longo tempo e trabalho, prova de resistência
e confirmação dos votos proferidos pelos ingressos
nas Fileiras da Luz.
Estamos vos comandando na Operação de Resgate. É preciso conhecer os caminhos que vos
guiarão aos pontos seguros de socorro.
É preciso conhecer os locais que vos abrigarão
e preparai-vos para lá estarem.
É preciso desenvolver a confiança, fortalecer a
fé e renovar a esperança. Nada vos alcançará que
não tenha sido lançado no espaço por vós mesmos,
apenas vos garantimos que vossa renovação representará sempre e cada momento, fator de extinção
da força da Lei do Retorno.
Afirmamos-vos que até o último instante estaremos auscultando-vos e ao menor sinal de modificação de freqüência detectada por nossos sensores,
sereis automaticamente içados ao resgate.
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Portanto, renovai-vos e não aguardeis chegarem aquelas horas para descortinarem o véu da
ignorância e enxergarem que mais se vive para
crescer do que se cresce para viver.
Paz em vossos corações, a saudação que vos deixamos.
Onde brotar o medo, plantai a coragem, afastai o temor paralisante.
Onde brotar a dor, segui amando.
Onde brotar o desespero, apressai o passo em
direção a fé.
Fazei isso e estaremos aptos a vos resgatar.
Salve a Luz.
Yury - Comandante do Planeta Patrulha
P — Pelo que vindes colocando, a preparação desta
obra(refere-se ao Livro: CIDADES INTRATERRESTRES O Despertar da Humanidade), encontra-se relacionada aos programas de resgate da humanidade terrena.
É certo esse pensamento?
Yury — Certo. Além da disseminação do assunto
que vos é dado conhecer, nossas revelações intencionam preparar inconsciente e conscientemente a
humanidade para os momentos de dor que todos
enfrentarão. As sementes lançadas quebrarão a resistência dos corações endurecidos e germinarão
adubadas pela dor e desespero.
Nossas palavras de conforto e estímulo, hoje vazias para muitos, ganharão novo sentido quando
as ilusões terrenas pouco a pouco forem cedendo
lugar à dura realidade, cultuada pela insensatez
99

humana. Aí estarão prevenidos para compreender
e agir.
P — Então revelar ao mundo a existência e o modo
de vida das civilizações intraterrenas preparará os encarnados para as escolhas de última hora?
Yury — Sim. E mais: não somente os encarnados,
porém todos aqueles desencarnados que ligados a
eles no Plano Astral reunirem-se em grupos de leitura e reflexão sobre o livro.
A obra repercutirá em vários setores da vida terrena e sereis evidenciados e responsabilizados por
desestabilizarem os homens do seu comodismo
espiritual frente às rápidas, graves e profundas mudanças que se processarão na vida e na organização
de vossas cidades.
As discussões acerca dos valores humanos perdidos ganharão forma movimentando os seres, provocando e desestabilização da força estagnante.
Muitos acordarão e começarão a caminhar. Outros retornarão à passividade e comodismo, todavia
receberão outros estímulos não suaves ou amorosos.
Yury - Comandante das Forças Operação Resgate
2003
40 - FAZEM JUSTIÇA EM NOME DE DEUS
Os poderosos deixam-se arrastar pela turba sanguinária, aniquilados nos mais nobres sentimentos
pelo ignominioso Poder do Mal.
Esqueceram-se d'Aquele que há dois mil anos,
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presente na Terra, exortou o amor ao próximo e o
perdão às ofensas.
Gritam que fazem justiça em nome de Deus e
mais uma vez o sangue do irmão é derramado em
nome de um deus sanguinário que não deveria
existir mais na mente das criaturas civilizadas.
Jesus lamenta o esquecimento do Seu Magnânimo Evangelho pelos humanos e, as Hostes do Bem,
Exército da Luz, trabalham sem parar a fim de minimizar os impactos tenebrosos nos espíritos frágeis
que estão encarnados.
Cada Guia protege o seu pupilo, minorando-lhes
os sofrimentos.
Hercólubus não tarda em “baixar a crista” nefasta
dos homens, fazendo-os perceberem sua real insignificância.
O trabalho é intenso nos planos além da matéria;
assim como todo organismo humano se mobiliza
para expulsar um agente agressor, toda a força da
Luz concentra-se em estancar o horror terrível da
guerra.
Todo o Exército da Luz, constituído de encarnados e desencarnados, trabalha sem cessar, nesta
batalha.
Jesus, o Sol Maior, a todos sustenta e conduz.
Yury - 22/03/2003 – Jacaraípe-Serra (ES)
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41 - SEDE DISCRETAS
Irmãs!
Sede discretas no agir e no vestir; caminhai
por dentre a multidão sem desejar chamar atenção sobre vós.
Os lobos circulam, ávidos pelas ovelhas do Cristo.
Cada vez mais circularão, pois o momento do descontrole total se aproxima quando não mais poderão conter-se as feras.
O trabalho espiritual que desenvolveis confere-vos invisibilidade parcial ante a turba volumosa, porém é necessário completardes vossa
proteção com um agir moderado e lícito.
Do Planeta Patrulha, monitoramos todos os continentes e podemos afirmar-vos que é grande o desequilíbrio que já assola a humanidade; e maior será o
desespero diante das crises que virão.
A falta de água e de alimento tornar-se-ão
mais intensas no continente africano.
A desordem moral deixará desnorteado o povo
americano, mortes e agressões gritarão ao mundo
as conseqüências da frieza que ali habita.
Violência e dor anunciarão ao Brasil que a hora
é de mudar o quadro social, desligando-se dos
modelos externos e voltando-se para a criação
de uma nova ordem interna que deverá sustentar toda a América do Sul.
Velhas doenças dizimarão grande parte da popu102

lação asiática e o mundo, estarrecido, nada poderá
fazer. Muitos enlouquecerão.
Na Europa, os cataclismos farão ruir os pilares do
orgulho, unindo países como antes nunca se viu.
Tudo isso acontecerá para despertar as consciências anestesiadas na ilusão da matéria. Não se trata
de castigo, mas de remédio amargo e forte, necessário para retirar as almas do torpor ilusório em que
se encontram.
Não vos deixeis notar em meio à multidão.
Agi discretamente conforme o Pai vos conduzi e,
de olhos atentos, observai o que se passa no mundo.
Sabereis que o Plano de Deus encontra-se em andamento pelas notícias que chegarem. Então, trabalha mais e mais, pois essa será vossa tarefa. Envidai
esforços no despertamento apenas daqueles que,
de fato, têm vontade de despertar, mas, imiscuídos
nos maus hábitos, têm enfrentado dificuldades.
Vós sabereis como agir e, em tudo que façais, que
a Paz do Cristo vos guie e ampare.
Comandante Yury – 17/05/2003
Festival de Wesak – Vitória, ES – Brasil
Vidência durante a comunicação de Yury
Vi uma multidão. Seres do Exército da Luz ainda
encarnados, tentando despertar pessoas que caminhavam como que hipnotizadas. Trevosos tentavam
identificar esses trabalhadores do Bem e destruir-lhes
103

a ação socorrista.
Via também supermercados e shoppings sendo
invadidos por atiradores enlouquecidos. Estádios de
baseball e outros locais onde se reúnem muitas pessoas, sendo também massacrados pela avassaladora
insanidade humana.
Vi cenas de terremotos destruindo várias regiões
da Terra sem respeitar fronteiras, caminhando de um
país para outro. Grandes rachaduras no chão atravessando os territórios deixando para trás muitos desesperados, desabrigados e mortos.
Obs: Lembrei-me agora de uma expressão de um
autor esotérico, todavia não me recordo do nome
dele, nem da obra. A frase é mais ou menos assim:
— “Quando as mulheres começarem a se desnudarem em público, é que estamos chegando ao fim.”
Creio já estarmos vivendo o começo do fim.
42 - A HORA QUE VIVEIS É DECISIVA
PARA VOSSAS ALMAS
Paz em Jesus, o Mestre Maior.
Cresce sobre a Terra, sem controle, as ondas de
violência e desamor.
Os humanos sentem-se opressos sem saber o
porquê. Uma pressão que não se define com palavras, mas, em explosão dos instintos animalizados
que vem à superfície da alma atraídos pelo intenso
magnetismo inferior da aura do gigantesco Planeta
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Higienizador.
"As forças bestiais dos abismos", soltas, também
atraídas pelo mesmo magnetismo hodierno, locupletam-se com os instintos inferiores dos humanos.
Somente o Cristo Jesus é o refrigério de todas as
almas que lhes seguem com sinceridade.
Almas que a Luz argêntea do amor já bruxuleia
dos seus corações, permitindo que a Proteção Divina se faça, tornando-se impermeável à intensa
pressão negativa.
A estas almas corajosas resta o trabalho hercúleo
em favor do próximo, distribuindo luzes de esclarecimento e socorro fraterno, o que lhes garante a
segurança de prosseguirem em Nome de Jesus.
A hora que viveis é decisiva para vossas almas.
Não vacileis, não vos deixeis arrebatar pela loucura reinante!
Somente no amor do Cristo encontrareis as energias necessárias ao vosso equilíbrio nesta jornada.
Enviamos, de forma contínua, ondas de energialuz que vos guia, abastece e saneia ao vosso redor;
mesmo assim, vossos corpos se ressentem, vossas
almas clamam por paz.
Somente quando o amor partir uníssono de todos
os corações, através de um só povo, uma só nação,
um só Deus, então encontrareis a paz desejada.
Estamos convosco, trazendo-vos dentro dos nossos corações.
A paz vos deixo.
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Salve Jesus, o Mestre da Paz e da Luz!
Comandante Yury - 07/11/2003 - Vitória/ES
Obs: Leitores amigos, notem quanta bondade,
amor e ternura emanam das palavras emitidas por
um Ser que não tem forma, pois é pura luz: "Estamos
convosco, trazendo-vos dentro dos nossos corações".
43 - SOFREDORES NOTURNOS
DE UMA NOITE SEM FIM
As criaturas, não mais concentradas em restritos
grupos humanos, mas dispersas pelos continentes,
deram prosseguimento ao processo de evolução e
ocupação do planeta, alternando encarnações, formando as células cármicas grupais que uni direcionaram o caminho das civilizações, distinguindo-se
dentro de determinado perfil psicológico-espiritual.
Assim, os Astecas, Incas e Maias, derivados do
mesmo tronco, definiram-se por diferentes linhas
evolutivas, concentrando-se, sobretudo nas cadeias
andinas, o ponto principal de suas encarnações.
Povo belicoso no passado, foi trazido à Terra
para nova oportunidade de elevação moral-espiritual. Foi-lhe retirado o gene principal no processo de transferência planetária, através de técnica aprimorada. O ato teve por objetivo favorecer a
modelagem de novos corpos, nos quais os espíritos
encontrassem barreira à livre manifestação de seus
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instintos mais inferiores. Contudo, não foram eliminadas tais características. Foram lentamente sendo
reintroduzidas, após certa carga de conhecimento
ter sido levada aos habitantes dessas civilizações.
Quando dotado de inteligência capaz de processar os conhecimentos transmitidos pelo Alto,
os seres adquirem as condições de dobrarem seus
instintos primitivos, domando-os em favor de seu
próprio progresso.
A reintrodução nos humanos dos pesados conteúdos energéticos, não ocorreu sem antes haverem
sido preparados os primeiros homens receptivos
aos genes suprimidos do passado. Mesmo assim,
e com toda a preparação pré-encarnatória, muitos
sucumbiram, disseminando sem medida a carga
deletéria na forma de atos de perversidade e de cultos satânicos, que são desprovidos da concepção
elevada do Amor Divino.
À grossa camada de miasmas terrenos, associouse a carga genética espiritual densa, fazendo-os
voltarem-se mais para os valores terrenos do que
para os espirituais.
Suas quedas decorrem simultaneamente à libertação desenfreada de seus instintos, muito embora
os conhecimentos acumulados de outras existências em longínquos orbes e os adquiridos na Terra
os tenham elevado acima de muitos outros grupos
humanos.
Aqueles que vieram para tornarem-se “anjos”
investiram-se dos poderes do “demônio”, para
dar-lhe fácil manifestação na matéria.
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Quanto sangue derramado!
Quantas crianças imoladas e mutiladas!
Quantos jovens ceifados em sua inocência e
pureza. Crimes que se encontram registrados e
marcados nos corpos dos algozes e das vítimas
renitentes no ódio e no desejo de vingança.
Hoje, encontram-se espalhados, reencarnando aqui e ali, na tentativa de drenarem o pus das
inflamações de suas almas.
Sacerdotes incas, cientistas maias e filósofos astecas foram espíritos destinados a levar ao seu povo
as chaves da renovação e ascensão espiritual, mas
lhes trancaram as portas, deixando-os sem a visão
necessária ao caminhar.
Os seres humanos jamais poderão enfrentar os
Desígnios Maiores, fazendo prevalecer suas vontades insignificantes. Somente a força da renúncia e
submissão vos permitirá enxergar o caminho, muitas vezes tortuoso, que devereis trilhar, na esperança de um dia vos encontrardes renovados e felizes,
após longas lutas travadas com vossos demônios
internos.
Segui confiantes, mas não vos entregueis a torpe idéia de poder e supremacia, pois somente a
Deus pertence o poder. Todo aquele que avançar
contra Suas Forças e Leis tombará terrivelmente,
arriscando-se na dura senda dos decaídos, sofredores noturnos de uma noite sem fim.
Comandante Yury - 2004
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44 – APROXIMA-SE A HORA DO BASTA
Irmãs,
Paz em Cristo Planetário.
Mais uma vez estou convosco para transmitir as
orientações necessárias ao trabalho em desenvolvimento. Conto convosco.
Estive no passado avisando-vos dos acontecimentos vindouros e daquelas palavras, deduziram
os acontecimentos que hoje já experimentais com
bastante intensidade.
Tristes as mensagens que trazemos, se olhadas do
ponto de vista terreno, todavia, as Forças Libertadoras avançam sobre a Terra, varrendo todo o mal e
desenganos, dores ainda necessárias. Trazemos ao
vosso conhecimento que não somos os Extras portadores das energias que os convocam a assolarem
a humanidade terrena. Somos apenas os portadores da visão ampla que nos oferece o Cosmo. Visão
de uma Terra doente. Doente pela ação do homem
que a maltrata, desgasta e retira suas energias preciosas para manutenção do equilíbrio planetário, e
de todo o sistema onde está situada.
Pode o homem intervir em todos os processos,
pois assim permite o livre arbítrio conferido a cada
criatura; porém, há limites até mesmo para a espécie humana. E, quando suas escolhas comprometem a estabilidade do Sistema Cosmológico, Forças
Superiores intervém dizendo:
“ Basta!”
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Eis a mensagem que vos trazemos.
Aproxima-se a hora do Basta!. É preciso que a humanidade compreenda que o limite da insanidade
se impõe pela Lei Universal do Amor, Progresso e
Justiça.
Vimos até vós, não portadores de más notícias,
mas detentores dos sinais da esperança que brilham no espaço, sinalizando aos homens os caminhos que devem seguir.
Queríamos poder trazer-vos outras notícias, mas
não as temos, pois espalha-se rapidamente sobre
seu planeta a negra cobertura do desamor, do desrespeito ao próximo, da ganância, do poder desmedido e muitas são as conseqüências dos equívocos
cometidos em nome das paixões inferiores.
Já viveis na insegurança e temor no convívio em
sociedade. Vereis sobre a Terra o Comando do Mal
assumir postos importantes e decisivos para a condução da vida no planeta.
Não vos desespereis ao reconhecer nos postos do
Comando Maior neste orbe, figuras satânicas, trevosas, pérfidas.
Não vos deixeis dominar pelo medo, pela insegurança ou desconfiança de abandono e desamparo:
o Pai jamais desampara seus filhos.
Em nenhuma hipótese haverá abandono ou desistência por parte dos Tutores. Estamos convosco,
mesmo que vos pareça difícil acreditar.
As energias agitam-se no Plano Astral e a guerra
ronda o planeta. Haverá dores e ranger de dentes.
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Todo o Globo será envolto em trevas, pavorosas trevas.
Sereis como vaga-lumes a piscar as luzes, sinal de
vida e de amor, persistindo apesar a dor.
Piscarão suas luzes, ainda que seja seu último ato.
Não desanimeis, jamais!
Partirá do Brasil a Força que sustentará a vida, a
esperança de muitos, mas partirá de vós o trabalho
pequenino, porém perseverante, de limpeza permanente das trevas que recobrem o planeta.
Movimentam-se as “energias trevosas” sobre a
Terra. Acreditam estar dominando e assim deve ser,
pois quanto mais acreditam, mais erros cometem,
então podemos tê-los sob a mira como alvos fáceis
para o abate necessário na hora oportuna, ditada
pelo Comando Maior do Coração Amoroso do Mestre Jesus, que a todos nós orienta nesta empreitada
dolorosa para os encarnados, mas libertadora para
os espíritos cuja fé se eleva acima das coisas terrenas.
Força, coragem, perseverança, união e amor em
vossos corações!
Salve a Força da Luz!
Yury – 2004
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45 – ACORDAI HOMENS! A
EVOLUÇÃO VOS CHAMA!
Atormentadas pelo sofrimento, as criaturas fogem
dos compromissos firmados nos Planos Superiores,
contribuindo sobejamente para o agravamento dos
acontecimentos que se derramam inevitáveis sobre
os povos terrenos.
Há que se reunir forças, para que os Trabalhadores
da Luz despertos possam contribuir, auxiliando-os
ao máximo no esclarecimento e elucidação das dúvidas daqueles que caminham trôpegos, esbarrando aqui e ali, sem, contudo conseguirem discernir o
que lhes vai ferindo a alma e o corpo.
Nem todos, é certo, conseguirão compreender e
atingir os graus necessários para soerguimento e
transporte às nossas Naves. Contudo, o dever crístico nos convida ao trabalho incessante, até que
todos, ou muitos dos que se encontram em condições, possam alcançar os níveis vibratórios essenciais para a manutenção do equilíbrio de forças, no
interior das Naves ou das Cidades Interplanetárias
para as quais serão deslocados, conforme vindes
conhecendo através das inúmeras comunicações
que vos chegam.
Como outros Grupos por nós contatados, é certo
que já divulgais fartamente as comunicações que
vos chegam. Todavia, faz-se necessário acentuar
esforços na divulgação. Gerando nas criaturas as
condições de despertamento para que reflitam e
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procurem modificar-se através da própria vontade.
Vimos ter convosco para esclarecer algumas dúvidas. Dúvidas que não são geradas por vós, mas
transportadas pelo inconsciente coletivo da humanidade e conduzidas a vós para manifestá-las por
meio de perguntas, que nos colocamos a responder:
-Gostaria de mais esclarecimentos sobre os três dias
de escuridão. Quando iremos atravessar uma poeira
de gases? Eu queria uma explicação mais clara, como
realmente será, e o porquê?
De fato, haverá de manifestar-se na matéria a
grossa e intensa camada de negatividade. Foi gerada pelo comportamento obsessivo e violento de
muitos seres que aqui passaram e dos muitos que
ainda aqui se encontram. Entrarão em sintonia imediata com ela, dando vazão aos instintos e paixões
que lhes dominam o âmago. Somente os elevados
acima da sintonia vibratória dos ódios conturbados
e paixões violentas, estarão a salvo de sua influência
nefasta. Materializada como gases, recobrirá todo o
Orbe impedindo a irradiação natural do Sol de alcançar a crosta terrena, aliviando e esterilizando sua
superfície como de hábito.
Nada do que vos acometer será episódio criado
pela Espiritualidade Superior como ação punitiva
de vossas faltas, mas apenas a reprodução perfeita
da Lei de Ação e Reação que vem acompanhandovos, assim como acompanha todos que se encontram no estágio propício para tal. Não vem de fora
aquilo que vos pertence, vem do retorno após lon113

go período de afastamento providencial, cujo objetivo foi preservar-vos ainda um pouco mais, para
além do tempo que determinastes para vossa própria ascensão.
Assim como vós, muitos de nós já enfrentamos
momentos de transição, onde a dor e o sofrimento
assolaram nossas almas, derramando-se sobre nós,
como instantes de intensa apreensão das Leis Maiores.
É necessário divulgar, para que muitos, ou um
maior número de pessoas, descortinem a realidade
dos acontecimentos atuais e não se deixem iludir
pelos pequeninos avanços e conquistas que realizam.
É tempos de unidade, de unificação e de união
entre os homens.somente a busca pela uniformidade poderá conferir-lhes a condição prévia para
entendimento e aceitação dos fenômenos, que
acentuadamente, acometerão vosso planeta e toda
humanidade nele existente.
Acordai, homens! A evolução vos chama!
Despertai enquanto há tempo e caminhai voluntariamente em sua direção, antes que sua força em
tudo superior à vossa, vos arranque da inércia, e vos
obrigue a caminhar.
Que a Paz do Senhor dos Mundos vos abrace nessa hora.
Eu vos deixo em nome da Luz e sob a Égide do
Mestre Jesus. Vosso Irmão e Amigo.
Comandante Yury – 2004
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46 – DESPERTAI, HUMANIDADE!
NADA PODEMOS FAZER CONTRA
VOSSO MEDO E PRECONCEITO
Meus irmãos.
Em nome da Luz nós vos saudamos! Mais uma
vez, em contato convosco.
Vimos esclarecer alguns pontos acerca do encaminhamento dos trabalhos que ora tomam novos
rumos acrescidos das bênçãos do Mais Alto, posto
que o planejamento realizado vem sendo cumprido
a contento, alcançando as metas estabelecidas nos
Planos Superiores.
Afirmamo-vos: acirrada a batalha das trevas contra a Luz.
Acirrados os ataques e perseguições quanto maiores forem os avanços e progressos, no
sentido da divulgação e preparação da massa
humana, acerca do andamento do Resgate Planetário.
Existem ainda, dentre vós, muitos que necessitam
compreender a gravidade dos momentos que viveis. Muitos que ainda aguardam os acontecimentos drásticos para longa data e poderão ser surpreendidos a qualquer momento com a proximidade
dos mesmos. Necessitam despertar para acelerarem a marcha, em direção à transição do próprio
eu.
Aberto o "portal de comunicação" com as massas, haveremos de acelerar, o quanto for possível, o
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processo de divulgação, necessitando apenas que
os canais estejam constantemente preparados, em
alerta, para quaisquer comunicações que sejam necessárias.
Sempre que possível, os canais serão utilizados na
divulgação de nossa presença entre vós e dos propósitos que nos trazem a ter convosco.
A hora é de extrema cautela, cuidado e esmero no
trabalho. Qualquer vacilo, qualquer descuido poderá comprometer o bom andamento do processo de
divulgação. Não queremos que haja a menor possibilidade de que qualquer ser humano sobre a face
deste planeta venha a compreender, de maneira
equivocada, as mensagens que vos trazemos. Daí
o recolhimento e redistribuição de energia a tantos
outros Grupos de Trabalho. Eles estavam dessintonizados conosco, não conseguindo a manutenção
mínima necessária da carga energética para executarem as tarefas inicialmente planejadas e a eles
destinadas.
Não nos referimos ao vosso pequeno Grupo, o
GESH, mas, àqueles componentes da Casa que ainda guardam dúvidas acerca dos assuntos tratados
e que necessitam deixar de lado tais dúvidas, ou
escolherem outro caminho a seguir. Como corpo
único e compacto em pensamentos e ações, deveremos conduzir-vos, não havendo, portanto, outro
caminho ou possibilidade que seja, para outros irmãos permanecerem no Grupo de Proteção, se as
suas mentes encontram-se distanciadas.
Que todos recebam a orientação de aprimora116

rem-se e decidirem qual o caminho que desejam
trilhar.
Não prometemos a nenhum de vós, Caminheiros
da Luz, regalias ou benesses materiais imediatas
no plano em que viveis, apenas garantimos que a
escolha do Caminho da Luz vos proverá da felicidade plena dos Espíritos Iluminados, o que somente
alcançareis através do trabalho árduo, da renúncia
e do sacrifício às metas espirituais elevadas que almejam os espíritos sinceros em sua busca de progresso.
Quedas serão tidas como graves acontecimentos,
passíveis de comprometer seriamente o espírito,
principalmente se a queda representar um fio qualquer de perturbação no corpo espiritual desta Casa
que avança no trabalho de divulgação sobre nossa
presença em meio a humanidade.
A mancha negra que envolve vosso planeta, avança rapidamente, estimulando conflitos, promovendo combates, espargindo desespero em meio aos
homens, abafando e até quase anulando as frágeis
centelhas de fé que procuram resistir, sem muita
segurança, e que de fato, serão dominadas pelo pânico e pelo desespero de sentirem-se abandonadas
por Deus.
Que a Humanidade compreenda que o Pai jamais
abandonará qualquer de seus filhos e que todo sofrimento decorre do distanciamento de cada criatura do seu Criador.
Portanto, se desejais encontrar a paz de espírito em meio ao caos existente no planeta, buscai-a
117

aproximando-se do código das Leis Morais plantadas pelas Mãos Amorosas do Mestre Jesus, Excelso
Governador deste planeta, a quem todos nós servimos dedicadamente.
Despertai, homens e mulheres da Terra!
É chegada a hora em que se finda um ciclo, o Ciclo Planetário, e em um novo tempo havereis de
renascer. Contudo, preparai-vos, pois só renascerão
na Nova Terra aqueles que, merecedores, procuram
igualmente renovarem-se, abandonando velhos
hábitos e instalando os novos, apoiados sobre as
Leis do Amor, da Bondade e da Justiça.
Despertai, despertai, despertai!
Nada podemos fazer contra vossa sonolência demorada!
Nada podemos contra vosso torpor.
Nada podemos contra vosso comodismo.
Nada podemos contra vosso medo e preconceito.
A parte que vos cabe é mínima, pois o que nos
cabe fazer, já tomamos providência.
Há um tempo e hora para cada um na face deste planeta. O mínimo que vos cabe é vossa tarefa
intransferível e que necessitais, urgentemente, dar
cumprimento.
Salve a Força da Luz, que a todos nós conduz.
Comandante Yury – 08/10/2004 – Vitória/ES
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47 - NENHUMA FORÇA SERÁ CAPAZ DE
DETER OS PASSOS DO SERVO FIEL
Em Nome da Luz, vimos ter convosco, mais uma
vez, confirmando o nosso compromisso de acompanhar-vos em todas as etapas da "transição planetária" que ora se processa.
Como sempre, vimos esclarecendo a todos que
nossa presença entre vós não tem o objetivo de
causar ou disseminar o pânico, mas tocar vosso íntimo, despertando as consciências adormecidas.
Erguei-vos da inércia egoística na qual vos habituastes a pensar e agir, ao longo das encarnações.
Muito tempo tivestes para compreender e agir de
acordo com a Lei Maior, com os ditames do Evangelho de Jesus, não sendo agora, no final do ciclo, que
recebereis mais tempo.
Lições aprendidas avançam o aluno. Lições não
aprendidas fazem com que retornem ao início, para
aprender tudo novamente.
Erguei-vos voluntariamente! Vinde alistar-vos nos
Exércitos da Luz!
Conclamamos e esclarecemos a todos os que
possuem o conhecimento em suas mentes, que
este não vos é dado apenas para vossa redenção espiritual, mas que com ele possais estender as mãos
àqueles que nada conhecem, porque negligenciaram suas oportunidades.
O momento é grave e aqueles que quiserem
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elevar-se acima dos padrões vibratórios vigentes na maioria de vossa humanidade, alistem-se
e trabalhem, deixando de lado as lamentações,
os apegos, as tristezas.
Muitos de vós que aqui estais (refere-se ao nosso
GESJ), trazeis convosco, nos corações perturbados e
mentes em desalinho, sentimentos desnecessários
e nocivos à saúde do espírito, porquanto, se aqui
estais, o que mais necessitais, cuja ausência poderia
causar tanta perturbação?
Quantos gostariam de poder, com as próprias
pernas, caminharem em direção à Luz, mas que não
podem, pois não têm pernas e se as têm, não possuem forças para movê-las, ou estão atolados no lodaçal de ações inescrupulosas que adotaram como
conduta ao longo dos anos.
Outros, querendo enxergar e ouvir mas não podem, estão cegos e surdos aos clamores do Bem,
confundidos pelo brilho da matéria que a tantos
seduz e aprisiona.
Quantos gostariam de ofertar a força das próprias
mãos na corrigenda do irmão menor, na edificação
do trabalho coletivo, no auxilio caritativo, mas não
podem ou não sabem como. E vós, aqui reunidos,
atraídos talvez pela esperança do milagre transformador, alcançaram a esperança, sim, mas através da
renovação que tudo pode e que movimenta todas
as forças em favor dos fracos que desejam crescer.
Portanto, ante nossos olhos, estais todos habilitados
ao trabalho, bastando para tanto que a vontade seja
vossa mestra e guie vossos passos, ainda trêmulos,
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no caminho da Luz. Há muita dor e lamento, não
só no plano físico, mas, especialmente, entre as
criaturas desprovidas da carne, que transitaram
sobre a Terra quais viajantes felizes, em gozo de
férias por balneários. Despreparado, o viajor
atravessa o túnel da morte e alcança um outro
mundo, sem bagagem, vazio. Cai, e os gritos de
dor e lamentos que escutamos são aterradores.
Vinde, irmãos, trabalhai em nome do Cristo! É Ele
quem nos conclama neste final de ciclo planetário
à renovação da vida sobre a Terra. Tende fé, aceitai a morte com resignação e humildade, pois
a morte é vosso destino. A vida no plano físico
nada mais representa do que pequenina passagem de aprendizagem e luta para o ser humano
terreno.
Abrimos nesta assembléia o contato para esclarecimentos de quantos desejem fazer perguntas,
pertinentes e amadurecidas pelo estudo do Evangelho do Cristo e das lições que vimos transmitindo
ao longo dos anos.
— Fomos orientados a oferecer-nos, durante o sono,
para o trabalho de apoio aos desencarnados nessa
catástrofe da Ásia e na África. Se, no dia seguinte,
sentirmos-nos afetados negativamente com a tarefa,
o que devemos fazer?(Pergunta feita por uma pessoa
presente a reunião.)
— Fortalecer a fé, pois é a fé que vos falta. Tendo
fé, nenhum mal haverá de alcançar o irmão bondoso que oferta as forças do próprio coração em favor
do próximo. Toda atitude movida pelo amor sincero
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e desinteressado jamais poderá resultar em prejuízo a qualquer das partes. Tende fé, pois nenhum
mal haverá de acometer-vos no socorro caritativo
aos que sofrem, seja na superfície, no astral da Terra
ou nos abismos hediondos em que criaturas perversas habitam. Nenhum mal alcançará um Servo de
Jesus.
Que vossas mentes possam receber as Bênçãos
de Luz enviadas pelo Pai e, fortalecidos, decidam-se
por ingressarem nas fileiras do Exército de Trabalho
que todos nós compomos, em favor do Amor, da
Luz e do Bem.
Margarida — Irmão, nossos agradecimentos por
vossa visita amiga, esclarecedora, em momentos tão
difíceis que a Terra está passando, e parece-me que
esses momentos vão se prolongar ainda por muito
tempo. Muito obrigada, Irmão!
— Há anos estivemos convosco anunciando a
nossa presença e o compromisso de convosco trabalharmos enquanto a seriedade e o trabalho sincero aqui estivessem e reafirmamos neste momento
que nenhuma força será capaz de deter os passos
do servo fiel.
Convosco estamos e convosco estaremos, ainda
que a dor perturbe vosso meio.
Comandante Yury, GESJ, em 04/01/2005,
Mensagem psicofônica em reunião pública

122

48 – APENAS VIMOS MARCAR
NOSSA PRESENÇA ENTRE VÓS
Salve Jesus, o Mestre da Paz e do Amor.
Vencendo barreiras púmbleas, vimos até vós, projetando nosso pensamento, reafirmando nossa presença constante entre vós e se não nos mostramos
com freqüência, é devido a impossibilidade cada
vez maior de atravessar tão densa psicosfera.
Sois irmãos amados.
Aproxima-se em alta velocidade acontecimentos
nefastos e dolorosos previstos para esta humanidade. O choro e o ranger de dentes já viveis em intensidade que será aumentada gradativamente à
medida que “as feras dos abismos” alcançam os encarnados imprevidentes, que se deixam manipular
pela força inferior que trazem dentro de si.
As grandes catástrofes e as guerras sanguinárias
abalam as estruturas geológicas e geofísicas da
Terra e o homem não se apercebe das mudanças
na superfície do planeta, que aceleram ainda mais
o processo final da verticalização do eixo da Terra,
que caminha para a 4ª dimensão.
Os “Trabalhadores da Luz” encontram-se pressionados pela força inferior dominante na mente dos
encarnados e, em torno desses Trabalhadores, as
trevas buscam derramar o fel da discórdia e apagar
os reduzidos “Pontos de Luz” que trabalham em
nome de Jesus.
Mantende-vos firmes e confiantes, pois grande é
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a pressão negativa sobre vós. Direcionai vossos pensamentos e ações, renovando os votos de trabalho
a cada dia e confiai sempre na presença amorosa do
Exército da Luz, Trabalhadores do Cristo, que convosco caminham para libertação da Terra.
Eu vos saúdo em nome da Luz e apenas vimos
marcar nossa presença entre vós, constante e amiga, pois habitais o nosso coração por todo o sempre.
Salve, Jesus!
Comandante Yury – 24/06/2005 – Vitória/ES
49 - OS PRESÍDIOS EXPLODIRAM
COMO BARRIS DE PÓLVORA
A presença do Comandante Yury é intensa. Projetou-se como uma bola de Luz chamejante que flutua
a nossa frente.
Irmãs,
Eu vos saúdo em nome do Cristo Planetário, que
nos permite manifestarmos entre vós, neste momento.
Há muito vimos avisando quanto a manifestação
e aumento da Força Trevosa entre vós e do crescente aumento da violência entre os habitantes do lindo planeta Sham.
Aos nossos olhos espirituais, no plano astral da
Terra, as chagas provocadas pela violência necrosam-se, tornando-se um meio de cultura ideal para
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as virulentas criaturas multiplicarem-se, sob o comando da Besta e manifestarem-se na matéria, sob
a forma das mais diversas doenças que intrigam e
surpreendem os estudiosos da medicina.
Os presídios, aqueles que vos dissemos ser o sinal de alerta (vide Div. 11), como barris de pólvora,
explodiram, e como não foram contidos a tempo, a
força da explosão foi arrasadora.
O medo centuplica-se nos corações e já não há
meios materiais de conter a força arrasadora que
dali se derrama sobre a sociedade, uma vez que as
“tramas diabólicas” criando as “Fortalezas Criminosas” naqueles locais, não permitem mais o controle
das Autoridades.
Os homens já não possuem mais a competência para conter a fúria arrasadora partida dos
presídios e estes não são o ponto de partida das
Forças Trevosas, posto que, sua manifestação é
permitida pela falta de amor desta humanidade.
Os corações vazios de compaixão pelo próximo
permitiram a construção das Fortalezas Criminosas e a manifestação da Besta entre vós.
A Transição Planetária prossegue. Os Núcleos de
Luz que se firmaram como receptores da Luz que se
derrama sobre a Terra sofrem com os ataques ininterruptos das Trevas.
Os homens de bem escasseiam e a “Besta” ganha
força na subida à superfície.
Guerreiras da Luz, hoje vos encontramos mais experientes e fortalecidas na fé e no trabalho, irradian125

do de vós energia superior transformadora. Nada
temais, o Cristo Planetário vela por vós.
Não vos surpreendais com a Força Trevosa ocupando Postos de Comando nos cargos públicos.
São os sinais do fim.
Eu vos saúdo em nome do Senhor dos Mundos e
vos deixo a paz e a alegria do reencontro.
Yury – 10/06/2006 – Vigília Abrigo Servos de Jesus
Vila Velha/ES
50 – GRUPOS DISTINTOS FORMAM-sE
ENTRE OS IGUAIS
Yury, vosso amigo e irmão vos saúda.
Patrulheiros, nós avançamos em muitas direções,
socorrendo e amparando humanidades necessitadas, no auxílio fraterno e amigo. Convosco trabalhamos, no sentido de amparar esta humanidade.
As Forças Superiores enviam a Terra mecanismos
de socorro e de ajuda para retirada das “criaturas
hediondas” (os trevosos) que não poderão caminhar,
indefinidamente, atentando contra as Leis Divinas.
Todos que infringem a Lei do Progresso serão por
nós retirados do planeta e deportados para outro
orbe.
O Astro Higienizador (= Planeta Intruso, = Hercólubus) avança e seu magnetismo perturba as
criaturas. Agrava-se a condição humana na Terra. Animalizadas, as criaturas já não se reconhe126

cem como humanos: Grupos distintos se formam
entre os iguais.
A orientação vem do Mais Alto para que os Guias
Espirituais trabalhem arduamente, procurando por
sua vez, reunir seus pupilos em grupos de pessoas,
aproximadas pela afinidade vibratória. Nenhum
Guia espiritual deseja ver seu protegido reunido a
um grupo de vibrações inferiores e daí trabalharem
tanto para socorrer e ajudar.
É hora da grande seleção; os acontecimentos
que virão serão destinados a acelerar a separação, o resgate e o degredo das almas, para que
o orbe em convulsão possa readquirir a saúde
perdida.
As criaturas ofensivas que planejavam ataques
contra vós e vosso Grupo foram imobilizadas. Os
Reptilianos, Mentores das Trevas, especializados
na arte da destruição, tiveram sua força mental
neutralizada pela Força da Luz e rompida a conexão com as correntes magnéticas que permitiram o afluxo de energias negativas entre vós.
Agora, a hora é de limpeza do GESJ.
Aqueles dois irmãos negativos (refere-se aos Reptilianos) já não podem interferir, em vosso trabalho
e nem em nenhum outro. Serão, igualmente, deportados para Planeta Estéril (vide Divulgação n°
36) e lá ficarão até que neles desperte novamente a
consciência humana.
A negatividade infiltrada no GESJ requer limpeza,
a qual efetuaremos, todavia, dentro das possibilidades e limites impostos pela diferença vibratória que
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nos separa. As energias negativas que foram absorvidas, deverão ser eliminadas, não havendo, portanto, preocupação de vossa parte com sintomas
estranhos que venham, eventualmente, ocorrer. Foram distribuídas de maneira igual e proporcional a
capacidade de processamento de cada Trabalhador
da Luz. Assim haverá de ser, até o fim.
Margarida — Obrigada meu Irmão. Sabeis o
quanto eu vos amo, adoro e venero. Não encontro
palavras para expressar minha gratidão, meus sentimentos. Que Jesus continue nos abençoando. Que
Jesus ilumine nossos caminhos, dando-nos forças
para a execução das tarefas.
Yury — Bem sabeis que a mente é o veículo de
transporte mais veloz que existe. E o pensamento se encontra aonde o colocamos. Recebendo
vosso chamado amoroso, aqui estamos a servir e
amar, como Jesus nos ensinou.
Salve a Força da Luz!
Salve o Mestre que nos conduz!
Com. Yury, em 24/06/2006
51 - O ASTRO INTRUSO NÃO SE CHOCARÁ
COM A TERRA COMO MUITOS PENSAM
Saudações amigas das estrelas vos trazemos.
O tempo da Terra é curto como podeis constatar.
Os acontecimentos confirmam as predições que
vos fizemos a tempos passados. Novamente vimos
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ter convosco, renovando os votos de trabalho e reforçando os laços de amizade que nos reúnem nesta família espiritual.
Ao vosso alcance, o trabalho redentor se estende.
Muitos são os chamados,porém poucos podem ser
escolhidos para servir, pois muitos estão despreparados e outros, dispersos pelos interesses frívolos
da matéria.
A paz, o amor sincero e a fraternidade entre os
homens não constituem mercadoria de valor, portanto, não mobiliza as forças dos habitantes deste
planeta que tudo poderiam modificar se lhes fosse
dada a visão espiritual que nós temos do planeta.
Suas energias se esvaem rapidamente.
Todos os Orbes possuem carga energética, semelhante à carga vital dos seres vivos. Ao final
de um Ciclo Planetário essa carga de energia finda-se e outra começa a se formar, renovando as
forças vitais daquele mundo, indiretamente preparando o berço para a nova humanidade que
ali se desenvolverá. Assim também é em nossa
querida Terra. Ela se esvai em esforço nos estertores finais de seu ciclo, mas, no âmago de sua
essência, nova carga prepara-se para eclodir.
Somente seres humanos com afinidade vibratória
à nova essência da Terra serão capazes de habitála, colocando-se de pé; e, erguidos, trabalharão na
construção dos edifícios que abrigarão a nova raça,
o novo povo. As diferenças serão notadas, posto
que, na Nova Terra não mais haverá o desconforto
do clima vacilante e nem o sofrimento e a dor, pre129

sentes na Terra atual.
Não mais existirá a violência na perpetuação da
vida e todos serão convidados pelo Pai Maior a colaborar com a existência do conjunto, dando, não do
seu corpo, mas sim, do seu esforço na cooperação
conjunta, para manter os ciclos da vida planetária.
Muita água, cristal líquido, estará ao vosso dispor
e será o principal alimento dos seres, habitantes do
novo planeta, da Terra renovada.
Do sol, forte e intensa luz renovará os ciclos, sustentando o equilíbrio químico de manutenção da
vida.
Despreocupados da sobrevivência em lutas constantes, as pessoas poderão dedicar-se à regeneração de suas almas, visando um futuro de ascese
angélica.
Esta é a Terra que vos aguarda, mansa e serena,
em tudo distingue da que hoje está estertora. Todavia, até que a alcanceis, muitas lágrimas ainda
verterão, pois cada vez mais estarão distanciados os
corações humanos, bem como, a cada novo dia, as
criaturas menos se reconhecerão como humanos.
A força animal habita entre vós, dominando
muitos seres, e a muitos mais haverá de dominar,
posto que se entregam voluntariamente a serviço
da Besta, liberando os instintos fartos e desregrados
em emoções em desalinho. São mentes conduzidas
pela matéria. A mente humana é criação elevada e,
no entanto, os seres humanos não alcançaram o esplendor dessa criação divina.
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A evolução conduziu-vos a elevada capacidade
mental, porém, não para a substituir aos instintos
e paixões, mas para dominá-los e conduzir-vos de
maneira adequada, utilizando sua força propulsora,
no progresso da própria alma.
A grande maioria não alcançou o propósito inicial
e agora encontra-se completamente dominada pelas próprias paixões. As formas-pensamentos, das
repetidas compulsões emocionais, ganham força e
vida, alimentadas pelo campo astral, banhado em
forças negativas, cujas polaridades não mais encontram possibilidades de reversão.
Aqueles que voluntariamente se arrastam nesse
campo de existência animalesca, dificilmente poderão ser resgatados, pois fortemente se atrelaram às
Forças Retrógradas existentes neste planeta. Serão,
inevitavelmente, arrastados pelo magnetismo do
Astro Higienizador que velozmente se aproxima de
vós.
O astro não se chocará com a Terra como muitos pensam; contudo, em sua passagem, grande
perturbação causará, limpando a superfície do planeta. Retirará o campo de magnetismo inferior que
o recobre, carregando para junto de si todos os espíritos sintonizados com sua força. Antes disso, nós
e vós recolheremos os irmãos desejosos de mudança, que acreditaram na existência de uma vida acima das sensações terrenas, numa vida desprovida
dos interesses imediatos e entregue às atividades
espirituais, porque o espírito é eterno.
Em nossa nave, já detectamos que a freqüência
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vibratória de seres nesta faixa positiva é bem menor
que a prevista inicialmente.
Satura-se o planeta com entidades perversas e
estas influenciam imensamente aqueles que ainda
não se definiram. Os que já escolheram o caminho
a seguir encontram, atualmente, dificuldades em
avançar em meio à turba enfurecida. Entretanto,
dirijo-me não apenas a este Grupo, mas a todos os
nossos Irmãos Trabalhadores da Luz, presentes no
planeta, que deveis dobrar o esforço no trabalho de
superação das dificuldades, para que um maior número de irmãos confusos ainda possam despertar
e engrossarem as fileiras dos Trabalhadores e Guerreiros da Luz.
Em toda parte, “as armadilhas” se espalham. Armadilhas Negras que visam prender os Trabalhadores do Bem. Mas, também em grande número,
surgem Armadilhas de Luz que visam prender e
deportar espíritos trevosos, especialmente os “líderes” que incitam a violência. Mais e mais a desordem instalada nos campos de guerra do planeta
vem favorecendo a subida de líderes negativos
altamente preparados e a convivência deles entre
vós, agravará imensamente a situação de vossas
sociedades. São espíritos desprovidos de qualquer
vibração humana superior. Frios e calculistas, têm
um único objetivo adestrado em suas mentes: destruir as Forças da Luz. E tudo farão para alcançar os
trabalhadores, pois esta é a finalidade.
Além do cuidado, devereis todos vós, trabalhadores amados, Filhos da Luz, dedicarem-se de corpo
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e alma às vossas tarefas espirituais, entregando-se
nas Mãos do Pai, aceitando com resignação toda e
qualquer dor, todo e qualquer sofrimento que vos
seja impingido. Todas as armas serão utilizadas no
intuito de deter-vos os passos. Mais uma vez, eu reforço que estou me dirigindo a todos os Filhos Amados do Cristo que trabalham em nome da Luz e não
apenas a este Grupo.
Quanto mais soem as trombetas da guerra, mais
devereis cuidar de alertar aqueles que vos cercam,
com amor incondicional. O amor que nada aguarda
de retorno e livre se encontra para prosseguir, ainda
que os amados não desejem seguir convosco. É certo que muitos perguntarão: deixar para trás aqueles
que muito amamos? E nós vos diremos que certo é
progredir, pois esta é a Lei. Cada um possui a liberdade de escolha. É necessário esclarecer e orientar,
mas não é obrigatório retardar os passos, pois dessa
vez não se trata de uma encarnação comum, como
houve tantas outras ao longo dos 28 mil anos, de
ciclo planetário. A do momento que viveis “é a encarnação chave”, de definição espiritual. Portanto, deve ser encarada como tal. A escolha feita nesta
hora não repercutirá apenas na próxima encarnação, mas no conjunto da humanidade para a qual
forem encaminhadas as criaturas que fizeram suas
escolhas. É, portanto, diferente, esta encarnação
que viveis. Para muitos, o assunto ainda não está
claro, pois acreditando através dos preceitos doutrinários estagnados no tempo, que uma encarnação será sucedida por outra de igual peso e medida,
esquecem-se, ou nunca souberam, que este ciclo se
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finda e novo ciclo se abrirá, com características diversas dessas de hoje.
Não vos importeis com os que riem de vós, com
o descrédito da maioria, ainda que eles pensem
ser loucura as afirmações que vos trazemos. O
tempo, cada vez mais rápido, haverá, pouco a
pouco, de ir comprovando cada uma das afirmações.
Ao trabalhador atento, ao trabalhador cuja fé
é maior do que a sua razão e com ela caminha
lado a lado, não há necessidade de comprovações e os passos são determinados pelas palavras amigas que vêm orientando o caminho.
Aos que aguardam as comprovações para depois
então definirem o caminho a seguir, talvez seja tarde demais, pois à sua frente os caminhos poderão
estar desfeitos pelas explosões que, de agora em
diante, virão provocadas pelos seres humanos, através das bombas, ou pela própria Natureza, através
dos choques das placas tectônicas e da força vulcânica.
Vosso planeta entra no ciclo final, morrendo
para renascer.
Que Jesus, infinitamente bom e justo, conduza
nossos passos no trabalho amigo.
Eu vos deixo na paz, mas convosco permaneço no
amor.
Yury - 27/07/2006 - Mensagem Psicofônica
Vitória/ES
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52 - NÃO EXISTEM BARREIRAS
PARA ALMAS AFINS
Que a Luz do Divino Mestre Jesus vos ilumine o
caminho na jornada terrena, fortalecendo vossos
espíritos para o enfrentamento das duras provas de
"finais de tempos".
Esta humanidade vem desrespeitando os Códigos
Universais de Amor e Fraternidade, desrespeitando
acintosamente as Leis Divinas. Amargos frutos colhem, sem, no entanto, se darem conta que suas
próprias ações negativas estão destruindo o planeta e condenando seus espíritos a doloroso exílio,
em planetas primitivos, em condições muito piores
de sobrevivência que a Terra.
A falta de amor entre os humanos tem fortalecido, exageradamente, as Forças das Trevas, proporcionando maior campo de ação das nefastas criaturas, contra encarnados e desencarnados.
A Besta (a Besta do Apocalipse), cuja força não
podeis avaliar, congrega esforços para destruir
a Luz e dominar definitivamente o planeta e sua
humanidade.
O ambiente planetário está propício a disseminação e fortalecimento do mal. Criaturas desprovidas
de amor, mas de alta inteligência, têm estabelecido
estratégias para provocar derramamento de sangue
com fartura, por toda a Terra.
Até que cheguem as festas natalinas, muitas
mortes coletivas ocorrerão, com farto sangue
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derramado, provocado pelas artimanhas dos
Seres Trevosos.
Não é por determinismo divino que irmão
mata irmão! É por rebeldia insistente dos seres,
habitantes deste planeta.
Os sentimentos inferiores são cultivados. As criaturas não conseguem esquecer e perdoar as mínimas querelas com o irmão de humanidade. Usam e
abusam de artimanhas obscuras para conseguirem
poder e riqueza.
Humanidade tola que despreza os avisos do Alto,
alertando suas consciências para a necessidade urgente de sanearem seus sentimentos hostis, transmutando-os em virtudes sublimes que redimem as
criaturas.
A Grande Fera (Besta do Apocalipse) sobe de
sua morada milenar, atraída magneticamente
pela aura do "Astro Intruso" e facilitada pelo
ambiente astral inferior, germinado pelos seres
humanos. Ambiente propício para agir destrutivamente contra as criaturas invigilantes que servem
ao Cristo no culto externo e cultuam Mammon em
seu íntimo.
Já é tempo de compreenderdes que não podeis servir a dois senhores ao mesmo tempo: Ou
servis ao Cristo extrínseca e intrinsecamente, ou
estais servindo a Besta, "representante maior"
das Forças do Mal.
Muitos alertas e avisos vindes recebendo, enviados pelas Forças do Bem. Tivestes convosco o
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Emissário da Luz através de sacrifício que não podeis aquilatar, trazendo para vós o Código Universal
de Sabedoria, roteiro Sublime de Luz, que devereis
seguir para progredirdes. No entanto, deturpastes
Suas Lições, crucificaste-O e continuais a ignorarLhe as mensagens.
O sacrifício de Jesus ainda não se findou. Ele continua velando por vós, filhos ingratos, e não merecendo Seu sacrifício.
Jesus é a representação viva do Amor e o Amor
tudo suporta.
Cada ovelha resgatada do mar de lama da ignomínia é alegria intensa em Seu Coração, que se enche de júbilo.
Portanto, irmãos, deixai de lado os sentimentos
torpes que vindes cultivando ao longo das muitas
existências vividas na carne e envidai esforços para
tornar-vos um Servo de Jesus, trabalhando com o
Cristo para libertar o Mundo e seus habitantes do
jugo das trevas e da ignorância. Somente assim,
atingireis as Portas da Nova Era, que já desponta no
horizonte.
Para permanecerdes no Exército do Cristo, não
podeis possuir nenhum sentimento menos digno
em relação ao próximo, não agir contra o planeta e
nem emitir pensamentos de baixa vibração.
Perscrutai vosso íntimo e analisai vossas ações;
caso não haja subterfúgios negativos, estais no
caminho do progresso. Mas ficais atentos, pois se
enganais a si mesmos, não podereis enganar aos
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Servidores da Luz e sereis repelidos vibratoriamente das fileiras do Exército da Luz, ficando a mercê
das águas turbulentas das Trevas.
O mal vos rodeia, mas a Luz está em vosso íntimo,
como Centelha gerada pelo Pai. Podereis ativá-la a
qualquer momento que vos dispuserdes a abandonar as trincheiras da ignorância e da rebeldia.
Quando as tragédias de Final de Tempos baterem em vossa porta, que possa encontrar-vos
fortalecidos pela Luz da Fé.
Morrer não é privilégio de nenhuma criatura especial, é destino natural de todos os seres
vivos. Acordar, após o desenlace, como espírito
liberto ou escravizado, depende somente de
vossa conduta e vontade.
Jesus, o Divino amigo, vela por vós.
Que o Pai vos abençoe na condução correta de
vossa transformação, nesta hora final de transição
planetária.
Eu vos saúdo em nome da Luz.
Comandante Yury, em 18/08/2007
Nota: Antes desta comunicação nós havíamos comentado sobre a ausência de mensagens deste grande Ser. Estávamos com saudades. Ele veio e encerrou
com o pensamento que se segue:
— Não existem barreiras para as almas afins. Estamos ligados pelo amor.
Comandante Yury, em 18/08/2007
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53 - SOCORRENDO ALMAS
DESEQUILIBRADAS E DESESPERADAS
Irmãos, em sintonia com o Plano Maior, de breves palavras nos utilizaremos para expressar nossa
presença.
Patrulhando orbes em fase de transição, notamos
a semelhança entre humanidades distantes que não
se conhecem e sequer reconhecem a possibilidade
de co-existência nos Universos que constituem a
“Morada do Pai”.
O Criador em sua infinita sabedoria determina,
pelo ato insondável da Criação, que tudo evolua e
assim sendo, coloca em permanente transformação
tudo o que há.
Assim vossa Terra que atravessa um desses momentos de mudança, enfrenta e enfrentará duras
provas e experiências.
Auxiliares, os trabalhadores de última hora, retardatários na seara de despertamento espiritual,
vêm procurando adequar, pelo trabalho, seu estado
vibratório e vós, como tal, igualmente vindes vos
adequando ao tônus superior de energias pela dedicação e firmeza de propósitos.
No patrulhamento que fazemos, hora atendendo
vítimas ensandecidas ou esgotadas, hora atendendo algozes cruéis e ferozes, temos procurado socorrer vosso planeta, destinando aos “mundos afins” e
“colônias de tratamento” ambos os grupos de almas
desesperadas e desequilibradas.
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Que o Senhor dos mundos nos ampare o trabalho
nessa importante hora, conferindo as condições físicas e morais para enfrentar a dureza do momento
sem endurecer o coração; a aspereza do caminho
sem congelar a compaixão e a tristeza dos que vedes, na esperança de um novo tempo.
Unidos por único ideal de vida abrireis os “portais
da Nova Terra” às energias puras e abençoadas do
progresso regenerador. Enquanto esse tempo não
vos chega, irmãos, a ordem que nos chama é trabalhar, trabalhar, trabalhar.
Paz a todos
Vosso amigo irmão
Yury - Vitória(ES) - 22/02/2008
Vidência: Ancorada nas forças do trabalho dirigido
pela Cidade do Grande Coração, o Planeta Patrulha
do comandante Yury, envia pequenas naves que se
alinham em determinados pontos da crosta terrestre
de onde partimos para a jornada de encontro com a
Besta.
Estranho e complexo processo conecta as energias
desse trabalho nas cidades abismais, com a Força
Luz que é dirigida da Cidade do Grande Coração para
nossa Casa Espírita. Simultaneamente essa mesma
energia retira, quando necessário, seres cujo padrão
vibratório encontra-se incompatível com a reversão
imediata de processos de animalização e nos permite
resgata-los imediatamente, encaminhando-os a seus
destinos, onde poderão continuar seu desenvolvimento.
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54 – AS FRONTEIRAS DO
DESEQUILÍBRIO APROXIMAM-SE
Irmãos!
Trago-vos a Paz dos universos, além das fronteiras
deste Universo, onde habita a Paz e o Amor.
Esta humanidade vivencia Paz fictícia, construída
sobre os frágeis alicerces de guerras sanguinárias.
A desordem instala-se em todo o Orbe.
A insegurança habita os corações.
O medo domina vossas almas sem fé.
O Mensageiro de Deus trouxe Sua Mensagem de
Amor e Paz, mas os corações endurecidos e cegos
pelo ódio, ignoram-na e arrastam-se em lutas arrasadoras. Seguirão em guerra para outros planetas compatíveis com sua animalidade, compatíveis com sua ferocidade e, aninhados em solo
estéril, sentirão a falta da Luz e do Amor.
As fronteiras do desequilíbrio aproximam-se.
Pouco resta do vosso tempo. Aproveitai o tempo para o exercício da fé, para o exercício do
amor ao próximo que fortalece vossos espíritos
para as duras lutas.
Vivenciais a desordem, mas, o caos que se instalará é muitas vezes maior do que a do momento. É
na prática do amor e do perdão que encontrareis as
forças para não tombardes e não serdes tragados
pela escuridão.
As mentes indisciplinadas contribuem para a
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aproximação ainda maior das Forças Trevosas sobre
esta humanidade.
Outrora só os “Iniciados” eram portadores do
Conhecimento Libertador. Jesus trouxe as “revelações” e ignorado pela humanidade, permanecendo
fiel ao Seu amor a todas as criaturas não abandona
jamais os irmãos amados e a turba segue em desequilíbrio, ignorando-lhe os apelos para que disciplinem as mentes, os desejos e as ações insanas.
Eis que é chegada a hora em que o joio e o trigo definem-se.
As dores na matéria são apenas mais uma etapa
necessária para o espírito libertar-se e alcançar a dimensão de Paz e do Amor.
Aqui estamos em projeção facilitada pela grande
concentração de energia do ambiente, trazida por
Irmãos Maiores em serviço voluntário por amor a
Terra.
Do Planeta Patrulha nós vos saudamos em nome
do amor!
Margarida — Nós vos agradecemos em nome de
Deus bem como a todos os bondosos e amorosos
Irmãos das Estrelas aqui presentes doando a força
e energia para que a comunicação acontecesse. Já
estávamos com saudades, porque há muito o irmão
não nos enviava vossa palavra amiga e esclarecedora.
Com. Yury — Vossos pensamentos e sentimentos nos alcançam e aqui estamos em resposta, reafirmando nossa intensa afinidade espiritual; dis142

tanciados nos planos vibratórios, mas aproximados
pelo amor.
M — Nós vamos lançar um livrinho com todas as
mensagens que o Irmão nos presenteou ao longo
dos anos e acrescentaremos mais essa. O livrinho
ficou muito bonito.
Y — Vossas atividades são cuidadosamente
acompanhadas por vossos Mestres e por todos Nós
ligados a vós.
M — Nós vos agradecemos com muito amor e
dentro da nossa pequenez espiritual retribuímos
essa dádiva divina com mais amor, carinho e dedicação ao trabalho, apesar das nossas limitações e
dificuldades.
Nunca houve frio, calor, cansaço, fome ou aborrecimento que impedissem a divulgação do nosso
humilde trabalho com o material doado por acréscimo de Misericórdia do Pai, por todos vós, nossos
Irmãos Maiores das Estrelas.
Y — Não podeis imaginar o alcance de vossas palavras, de vossa dedicação, pela divulgação do amor
que liberta as criaturas.
Nós vos saudamos em Nome da Luz e vos deixamos na Paz do Divino Jesus.
Comandante Yury, em 30/09/2008

143

