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APRESENTAÇÃO:
OS EXTRATERRESTRES E O GESJ
Mais ou menos na década de 1940, tomei conhecimento da
presença de objetos voadores não identificados (OVNIS) em várias
partes da Terra; nos céus, e também pousados em alguns países,
inclusive no Brasil.
Tem havido, ao longo dos anos, muitos casos verídicos, aqueles
que os cientistas modernos não conseguiram derrubar, e também
muitos “causos”, daqueles que os protagonistas querem “aparecer”.
A partir de 1949, entusiasmei-me tanto com o fenômeno,
que passei a comprar livros, revistas, jornais e boletins sobre o
fascinante tema.
Sempre que pude, compareci a simpósios, palestras e encontros,
em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Em Brasília, não podendo
viajar, um companheiro do GESJ compareceu ao Congresso, a
serviço do Grupo.
Também convidamos alguns “ufólogos” daqueles dias, a virem a
Vitória fazerem palestras, com todas as despesas pagas pelo GESJ.
Fui por alguns anos, assinante de revistas e boletins mensais,
criados para divulgarem as aparições dos OVNIS também
chamados UFOS.
Nada me escapava naqueles primeiros momentos, das inúmeras
aparições dos Irmãos das Estrelas que se arriscavam a nos
visitarem. Nunca achei impossível e muito menos desacreditei
que existissem vidas semeadas nos Universos do Criador de todos
os Mundos: vidas inferiores, pois já fomos “primitivos e canibais”;
vidas iguais as que vivenciamos agora; e vidas superiores; e ponhase superior à nossa atual humanidade; mesmo porque, o Mestre
dos Mestres, o Sublime Nazareno, Jesus, nos disse, quando viveu
entre nós, “terrestres”: “Na Casa do Pai há muitas moradas”!
Com base nesta afirmativa, eu pergunto:
  10

Será que o Pai, infinitamente Justo, Misericordioso e Sábio,
usou todo seu poder e sabedoria apenas na criação desse lindo
e maravilhoso “Planeta Azul?” “Estou me referindo à belíssima
natureza do planeta e não a humanidadde que o habita”.
A humanidade atual que, na sua maioria, ainda mata seu
semelhante por prazer, por vingança, para ver sangue derramado!
Humanidade que destrói a natureza por ganância! Que maltrata
os animais; que sacrifica seres humanos em trabalhos de magia
negra, inclusive crianças! Que desrespeita, maltrata e mata os
idosos! Que estrupra crian;cas de ambos os sexos! Seres humanos
que vivem como bichos: nos matos, nas cavernas, jogados pelas
ruas, sem teto e sem agasalho!,,,
Que Deus é esse?
Cria uns perfeitos, bonitos; outros, aleijados, feios e até
repugnantes; brancos, negros, mestiços, indígenas e civilizados;
uns, ricos, milionários; outros, pobres e miseráveis; e, para
completar esse cortejo de diferenças individuais, lembrei-me dos
que tem “vergonha” e dos que desconhecem essa “palavra”e seu
significado!...
Será mesmo, que Deus só criou este Mundo?!...
Parem um pouco e pensem pela evidência dos fatos, não há
argumentos. Verão que os Extraterrestres existem. Que há muitos
planetas ou mundos habitados iguais, inferiores e superiores ao
nosso. Observem com atenção a realidade atual da Terra com
seus próprios olhos, com sua própria mente. Já passou da hora de
encararmos a “Vida”com a “cabeça dos outros”.
Precisamos da ciência, da tecnologia e da religião, mas elas
não são infáliveis; a história das várias fases da civilização da
humanidade comprova isso muito bem.
A Terra já foi “quadrada”, e ai de quem dissesse o contrário! O sol
girava em torno da Terra. O Continente Ameriacano não existia.
Se fôssemos fazer uma pesquisa em cima do que não era ou não
podia ser, daria para escrever um livro volumoso.
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Já passou o tempo do “faça o que eu mando, mas não faça o que
eu faço” Já passa da hora de pensarmos com a cabeça dos outros.
Observe o céu em noite clara, porém sem lua cheia e veja
a Via Láctea: são miríades de estrelas que, aos nossos olhos,
parecem uma grande avenida celeste, cujo piso é feito de pedras
luminosas!...Será que não existe vida por ali igual, melhor ou
inferior a que vivemos? Naturalmente, crêem que Deus criou esse
lindo cenário para alegrar nossos olhos! E que olhos! Que veem
um cisco no olho do próximo mas não veem uma trave em seus
próprios olhos!
Acreditar se quiser, na existência de outros mundos habitados
por seres superiores a nós em ciência, moral e espirtualidade, é
problema seu. O problema seria meu, se eu deixasse de publicar
essa coletânea maravilhosa de mensagens dos nossos queridos
irmãos das Estrelas, como carinhosamente os chamamos.
Vou ficando por aqui.
Paz em Jesus, um Extraterrestre, pois ele não era daqui.
Margarida Pinho Carpes
Dirigente do GESJ
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SIM, ELES EXISTEM !!!
Consideradas as diferenças individuais, os costumes, a cultura,
além de outros fatores, é compreensível que as pessoas tenham
seus interesses, seus pontos de vista, seus focos, nas mais variadas
matérias. Numa sociedade tão complexa, tudo se interliga: política,
religião, artes esportes, ciência, filosofia, etc., mas cada qual vê a
mesma qustão sob sua óptica. Em cada cistura há um apelo mais
forte, uma tendência, o que determina a escala de valores de cada
um. O comportamento da nossa humanidade expõe dois extremos
opostos: o da basbárie e o da sanidade. Por isso, não é possível
obter opinião consensual sobre qualquer tema, especialmente
quanto aos mais polêmicos.
O assunto de que trata a presente obra pode ser polêmico
para uns e questão definida para outros. Para nós, estudiosos do
assunto há mais de 30 anos, não soa novidade a existência de
seres extraterrestres e sua atuação em múltiplas áreas em nosso
orbe. Para outros, não existem depoimentos de pessoas idôneas
em todos os recantos do planeta, nem agroglifos, nem arquivos
de governo liberados, nem declarações de astronautas, capazes
de convncê-los desta realidade. Seguem céticos e apresentam as
mas controversas explicações quando os acontecimentos deixam
provas contundentes.
O que nos causa espanto é o silêncio ofensivo ou os desmentidos
intempestivos das instituições supostamente organizadas para
esclarecimento à população e teoricamente defensores da nossa
integridade física, quando esses seres se apresentam visíveis, suas
naves são detectados pelos mais modernos instrumentos de voo
e centenas de testemunhas prestam depoimento confirmando o
fato.
Iúmeras menagens atribuídas a esses seres circulam pelo
mundo, cujos temas principais são a paz e a fraternidade, que, se
observados, impulsionariam de forma extraordinária o progresso
material e moral de toda a humanidade planetária.
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Porém, como certos acontecimentos obedecem a determinações
de fontes mais sábias e poderosas, nem a crença nem a
incredulidade podem se contrapor à ordem natural das coisas, de
forma que todos estamos submetidos aos desígnios do Criador,
cuja bondade se expressa de forma amorosa, nesse momento de
grandes transformações, através da abundância de mensagens
como as que ora apresentamos, na forma desprentenciosas desta
obra mediúnica.
Eliseu Araújo dos Santos
Médium do GESJ
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FÉ SEM FRONTEIRAS
Irmãos
Movidas pela fé deixamos, algumas vezes, o corpo material e
saímos em viagem astral dentro de naves espaciais, que subiram
ao céu, romperam os limites da atmosfera e percorreram “estradas”
imaginárias levando-nos a mundos diversos.
Do espaço vislumbramos atividade em outros planetas, visitamos
sóis, enxergamos a Terra por novos ângulos, descobrimos muitas
e diferentes formas de vida e diante da magnitude do universo,
sentimos a presença de Deus de uma maneira ainda mais grandiosa
e inexplicável, do que antes.
Quiséramos que todos vocês pudessem experimentar o mesmo
e maravilhoso sentimento de fraternidade, confiança e amizade
com que fomos presenteadas nessa vida: oportunidade de
conviver com seres tão elevados espiritualmente, inteligentes e
ao mesmo tempo amorosos e humildes, como os extraterrestres
que têm estado conosco no GESJ. Pela eternidade levaremos essa
dádiva!
Vocês podem se perguntar, mas quem são esses seres? São
espíritos ou pessoas encarnadas? Como chegaram à Terra?
Como podem ser vistos? O que vem fazer aqui? E muitas outras
perguntas, o que é perfeitamente natural; nós também as vezes
fazemos a eles muitas perguntas, algumas são respondidas, outras
não, por que nem tudo somos capazes, ainda de compreender.
O que podemos dizer é que os extraterrestres que têm mantido
contato conosco, são pessoas como nós, porém que já percorreram
longas jornadas na estrada evolutiva e seguem à nossa frente.
Sua categoria espiritual faz com que se pareçam mais com a idéia
que temos dos anjos, do que com a figura do seres humanos
comuns. São criaturas extraordinárias em inteligência, serenidade,
paciência e amor.
Suas qualidades evolutivas muitas vezes se revelam em seus
traços físicos de beleza indizível. Alguns se apresentam na quarta
dimensão ou em outro plano ainda mais sutil. Alguns manifestamse como luz pura e para que nossas mentes possam compreender
  15

sua presença, assumem a figura humana somente o tempo
necessário para a comunicação, evitando que nosso cérebro entre
em pane.
Sim, porque estamos falando de realidades imponderáveis sobre
as quais o cérebro humano, sem preparo, experiência ou estudo
do assunto não encontra referência para compreender, podendo
simplesmente ser levado à negação. Além disso, há muito
preconceito nesse campo e como disse o iminente cientista Albert
Einstein, vivemos uma triste época em que é mais fácil desintegrar
um átomo do que um preconceito. Todos temos olhos, mas para
ver, é preciso abri-los, pois bem, para compreender a presença
dos extras na Terra é preciso preparar a mente, desligar-se dos
preconceitos, para receber conhecimento e com ele apreender
novas realidades.
Para compreender quem são e de onde vem os extraterrestres é
preciso antes de tudo, aceitar que na“Casa do Pai, há muitas moradas”
e que estas, não se apresentam apenas na terceira dimensão como
a Terra. Uma vez aberta a mente, compreenderemos que tudo na
vida é passageiro, inclusive nós, que estamos de passagem pela
Terra. Viemos de outros orbes e aqui nos reunimos com o propósito
de progredir. Um dia partiremos daqui e em outros orbes faremos
morada. Como os filhos que deixam a casa de seus pais na idade
adulta para construir seus próprios lares.
Ontem habitamos em outros lares planetários e hoje estamos
na Terra em programa retificador. Amanhã, com ajuda de nossos
irmãos extraterrestres, poderemos retornar aos nossos antigos
mundos de origem, seguir com a Terra mais um pouco de tempo
ou habitar novos planetas, constituindo outras famílias espirituais.
A você que está em busca de expandir seu espírito para além
das fronteiras do pensamento humano, e alçar vôos mais altos na
escala evolutiva dos mundos, dedicamos as páginas desse livro e
desejamos que deixe fluir em sua alma a doce presença e o Amor
incondicional que dedicam a nós os irmãos extraterrestres.
Paz em nossos corações
Penny
Médium do GESJ
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mensagens

1 - Planeta Bendito
Ó tu Planeta Bendito, que agasalhaste em teu seio milhões de
almas filhas do Pai do Universo, oferecendo-lhes teu regaço amigo.
hoje nós te homenageamos!
Foste durante longo tempo mãe abnegada de tantas criaturas,
filhos que se distanciaram para outras moradas mais felizes, filhos
outros que ainda te acompanham necessitando do teu amparo
e outros ainda te deixarão por rebeldia, até que as saudades os
tragam de volta, pedindo perdão.
Nesta hora suprema em que sofres no íntimo teus derradeiros
dias de aflição, nós aqui estamos, Planeta Irmão, nessa jornada
infinita para dividir contigo o sofrimento que a hora impõe.
Não estarás sozinho neste momento de transição porque “as
dores deste parto” também nos pertencem, já que somos filhos
do mesmo Pai e nos tocam as mesmas responsabilidades.
Amanhã estarás radiante, roupagem nova, apresentação
impecável, para sentar-te um degrau acima na escala evolutiva
dos Mundos.
Apresentas ainda a morada das dores e dos sacrifícios, mas
amanhã abrigarás espíritos sinceros à procura de sua regeneração.
Terra Bendita! Deixa para trás teus padecimentos porque teu
tempo de expiação se finda. Que se materialize aquela esperança
que muitos de teus filhos em ti depositaram.
Chega-te a nós, pois queremos amparar-te nesta hora com a
permissão do Senhor dos Universos e a graça do Teu Governador
Espiritual.
Envolva-te também nesse mágico entorpecimento que o amor
vibrante proporciona e te entregues com fé neste novo tempo.
Que os Anjos do Senhor te amparem e a todos os teus filhos.
Do Grande Conselho Cósmico da Ordem Universal - 20/03/1983
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2 - O que são os Extraterrestres?
Afinal, pergunta o leitor:
“O que são os extraterrestres?”
– A rigor, são todos os seres que vivem fora do Planeta Terra. Nos
milhares e milhares de mundos habitados, dispersos pelo Cosmo,
encontramos vida inteligente em todos os estágios da evolução,
desde o início, incorporada na expressão mais bruta da matéria,
ao grau mais elevado, representado por seres corporificados em
matéria tão sutil que provavelmente não seriam percebidos por
nossos precários sentidos.
“De onde vêm?”
– Poderiam vir de qualquer ponto do Espaço Cósmico, desde
que pudessem, por seus próprios meios, deslocarem-se até aqui.
A denominação de seus planetas e a localização dos mesmos não
faria qualquer sentido para nós, principalmente porque podem
mudar de dimensão, se precisarem, durante o trajeto. No entanto,
a entrada aleatória de naves e seres de outros mundos no
Planeta Terra, está fechada.
Os “portais exteriores” que dão acesso ao nosso Mundo foram
fechados pela Grande Fraternidade Branca Universal (GFBU), que
cuida dos interesses do nosso planeta. Apenas um deles permite
trânsito e fica localizado sobre a Ilha de Páscoa, ao Sul do Oceano
Pacífico. Essa entrada é controlada 24 horas por dia e por ela só
transitam extraterrestres autorizados pela GFBU.
Houve um tempo em que o trânsito era livre, mas as ações
dos visitantes eram parcialmente controladas. Todavia, devido à
ocorrência de certos abusos, a entrada tornou-se rigorosamente
controlada, assim como em nossas casas, que só abrimos a porta
para aquelas pessoas que queremos que adentrem.
GESJ – Vitória - ES
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3 - O que os Extraterrestres querem de nós?
Pergunta o leitor:
O que os extraterrestres querem de nós?
– Respondendo com a seriedade que caracteriza o humilde
trabalho do Grupo de Estudos Ramatis (GER), afirmamos que eles,
nossos irmãos mais velhos e muito avançados em ciência, moral,
tecnologia e amor, sob o ponto de vista material, nada querem de
nós. São milhões deles, ancorados na Terra – em outras dimensões,
é claro – e se quisessem usufruir das nossas riquezas naturais, já o
teriam feito há muito tempo. Mas o objetivo deles é outro, pois estão
sempre conosco desde a formação do Planeta, como verdadeiros
Jardineiros do Pai.
Transcrevemos, a seguir, um texto que explica, em parte, esse
objetivo:
É chegada a hora de vos libertardes de pequenos nós que vos
prendem a situações velhas e ultrapassadas da antiga Terra. Na
Nova Terra, que já começou a despertar na aurora feliz do Novo
Milênio que se anuncia, só há lugar para o amor, a liberdade e
pureza dos sentimentos, limpidez dos pensamentos e retidão
das intenções. Portanto, não modifiquem suas atitudes, por
serem diferentes daquelas que constituem o padrão vigente de
comportamento da atual humanidade.
Exercitem-se no apoio mútuo e na compreensão sincera, no
convívio social sadio e indispensável à sua natureza humana.
Estreitem os laços de amizade, desenvolvendo as virtudes de
tolerância, paciência e humildade entre si. A harmonia virá em
decorrência.
Já estão vivendo hoje uma nova era, onde os laços das afinidades
que ligarão os homens não mais serão definidos por suas ligações
cármicas e débitos dolorosos. Os laços que unirão os homens da
  21

Nova Terra serão mais belos e simples; brotarão de seus corações
conduzindo novos caminhos de maneira suave e delicada. São
reencontros convergindo para novas construções, hoje mais
sólidas, pois que são frutos de relações amadurecidas através de
várias experiências ao longo dos milênios.
Ismael, um Extraterrestre

4 - Podem auxiliar-nos em situação difícil
Dando prosseguimento ao diálogo interrompido, indaga o leitor:
Os “seres espaciais” podem nos ajudar em alguma situação difícil?
– Sim, e têm-nos ajudado em diferentes e inusitadas situações
difíceis, como na seguinte narrativa, feita por um dos nossos canais,
após a realização de uma viagem astral:
Viagem Astral:
Fui levado numa pequena nave de mais ou menos 25 metros de
diâmetro em forma de prato. Era muito iluminada por fora e o material
de que era feita, irradiava uma luz prateada. A missão deles era colher
plantas, flores, seiva e néctar, que combinados, transformavam-se
em remédio, a ser colocado em fontes de água, contaminadas com o
vírus da cólera, nas regiões Norte e Nordeste do país (Brasil).
O local visitado por mim era a periferia de Recife e os vi colocarem
gotas em poços, açudes, rios e similares. Diziam que o carma daquela
gente, os nordestinos consiste na dura vida que levam e não na morte
prematura numa epidemia.
Falaram também sobre a capacidade do povo nordestino em deixar
abertas as portas da reencarnação, recebendo em seus pobres lares,
espíritos muito endividados, carentes de vida no plano físico, para
ressarcimento de velhos débitos.
Acrescentaram ainda que a cólera chegou ao Brasil para chamar
a atenção das autoridades para a situação de miséria do povo e
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não para provocar um desencarne em massa. Compreendi naquele
instante que se não fosse o trabalho feito pelos “extraterrestres”, e o
controle da doença dependesse apenas dos recursos e iniciativas do
governo, a situação teria ficado fora de controle.
GER - 10/08/1992

5 - Tarefas para o Terceiro Milênio
– Promover o bem-estar da humanidade terrestre redistribuindo
a riqueza, a benefício de todos.
– Fazer prevalecer o direito de todos os cidadãos,
independentemente de credo, raça, religião ou nacionalidade.
– Restabelecer a ordem social, dizimando a violência, pelo
caminho do desarmamento geral.
– Acalmar os conflitos existentes nas lutas entre irmãos e
desestimular novas contendas, observando os focos onde nascem.
– Fazer respeitada a cultura, tradição e religiosidade dos povos,
instruindo os da retaguarda à abolição de práticas primitivas.
– Introduzir nas escolas de ensino primário o respeito à ecologia.
– Conscientizar os indivíduos sobre suas condições de cidadãos
planetários, abolindo a idéia divisionista de nações e fronteiras.
– Acabar com o protecionismo nas transações econômicas, que
massacra os países mais sacrificados.
– Abolir todo e qualquer preconceito.
– Rever os códigos de justiça terrenos, moldando-os de acordo
com as Leis Morais da Vida.
– Facilitar o acesso à instrução, em todos os níveis, disponibilizando
informações através dos meios modernos de comunicação.
Tarefas para o terceiro milênio que se avizinha, mas que já
poderão ser treinadas desde agora.
Os seres humanos atuais, responsáveis pelo destino do Planeta,
porém presos ainda aos compromissos sociais, preocupam-se
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mais em exteriorizar as teorias de um mundo justo e pacífico , do
que realmente promover, os ajustes necessários a materializá-las.
Portanto, cumpre a nós, vossos irmãos mais experientes, unidos
às forças dos entusiastas por um mundo melhor, guiar-vos nesta
árdua tarefa.
Sabemos que estais cansados e ansiosos, todavia, tenhais
paciência. Os acontecimentos que marcarão os “tempos finais”
farão ressurgir das cinzas os mais nobres sentimentos de
fraternidade, que repercutirão intensamente no íntimo de cada
um.
Os poderosos sentir-se-ão fracos e impotentes.
A riqueza material perderá seu valor.
As guerras não mais terão razão de ser.
Um só sentimento fará unir as criaturas: Fraternidade.
A dor intensa que se abaterá sobre o Planeta, ensejará a revisão
dos valores, até então atribuídos pelos homens aos bens terrenos.
E cada item citado no início de nossa mensagem, com certeza
não será elaborado pelo homem ainda viciado pela violência e
obcecado pelo poder.
Há que existir mãos e mentes com mais experiência e muito amor;
eis que o homem do novo século, o século do desenvolvimento
das forças mentais, necessita iniciar suas lições apoiado no
equilíbrio da justiça e do amor, para que se realize e reencontre o
seu verdadeiro “eu”.
Queremos ser essas mentes e oferecer nossas mãos; e com
a permissão do Pai estarmos juntos, na reconstrução desse
maravilhoso Planeta.
Paz a todos os Seres do Universo.
Paz aos habitantes da Terra.
Paz, em nome do nosso Mestre Jesus. “O Mestre dos Mestres”.
Ranquilau
GER – 13/10/1995
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6 - Veladores da Terra
Somos muitos a velar pelo bem-estar da Terra. Vimos de todos
os pontos do Universo trazer nossa contribuição, para que este
Planeta não seja destruído, devastado pela insensatez que os
corações humanos abrigam.
Não estamos conseguindo deter a produção de lixo nuclear, e
seus resíduos estão sendo estrategicamente disseminados por
todo o planeta; em vários pontos considerados “descartáveis”,
pelo poder que domina a sociedade humana.
Nenhum valor é dado às populações sofridas de países menos
abastados, praticamente extintos; caso não sejam detidos,
essas populações serão desumanamente exterminadas. Essa é a
previsão que fazemos.
Em desuso está a aceitação de influências benéficas que
procuramos insuflar entre os que detêm o poder. Nada temos
conseguido. Acreditam ter domínio sobre toda a situação,
conhecer e ter-nos sob controle. Acreditam que suas armas podem
nos deter, que somos fracos e vulneráveis, que podem eliminar
a ameaça que nos julgam sermos, tão pouco, que nos entristece,
sermos irmãos, tão pouco é o sentimento de fraternidade que
pulsa em suas auras malignas.
Procurarão efetuar toda a manipulação possível para desviar
as atenções do Mundo sobre nós, tornar-nos monstros terríveis,
devoradores de seres. Tudo farão para amedrontar os incrédulos e
fracos. Astuciosos, comandam seus governos.
A cada coração chamamos, num esforço supremo, em nome
do Amor que reúne todas as forças do Universo. Conclamamos
aqueles que acreditam na Luz, a segui-l’A, onde quer que estejam.
Deixem que a Luz vos governe, pois vossos governantes são
guiados pelas Trevas e não podem mais distinguir os caminhos
que têm a seguir.
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Escutem a nossa voz. Ela fala em todos os corações por amor a
vossa humanidade, e ao vosso Planeta, em amor ao Nosso Criador.
Eu sou essa estrela que vos guia.
Eu sou Tuella.
Tuella
GER - 07/03/97

7 - Muitos os chamados, poucos os escolhidos
Irmãos, é chegada a hora do trabalho. Muitos alcançarão a
vitória, porém estas palavras destinam-se àqueles cujos passos,
ainda vacilam na direção dos chamados que chegam do Alto.
Aqueles que desejam alcançar a plataforma de socorro deverão
atravessar a passos firmes e largos, o lodo que circunda a Região
da Luz.
Nada existe que vos impeça de alcançar vosso destino; porém,
todo tipo de tentação será colocado em vosso caminho para que
vacileis e no momento em que fraquejardes, sereis lançados à
milhas de distância de vosso destino maior.
Nessa travessia, muitos de nós nos encontraremos disfarçados,
habitando o “mundo da lama nas Regiões Abismais”, para socorrer
os fracos e os indecisos. Confiai em nós!
Passos largos, porque aquele que se demora na lama afunda ou
é sugado pelas Forças das Trevas.
Passos largos e firmes, são necessários para alcançardes vosso
destino, e então, servireis de passagem para os que virão a seguir.
Não temais mal algum, pois jamais estareis sozinhos. Em todo
lugar onde estiverdes um de nós vos acompanhará. Mantendes
essa proteção com a mente serena e sempre envolvida de
Emanações Divinas.
Recorrei à prece quando, vossa força falhar.
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Utilizai todos os recursos de que sois capazes, porém, se a
fraqueza vencer vossas últimas esperanças, entregai-vos a Deus
e aguardai.
Um Extraterrestre do Comando Ashtar
GER – 24/03/97

8 - A dor há de irmanar todos os povos
Irmãos,
A dor há de irmanar todos os povos e derrubar todas as fronteiras.
Um só governo, um só povo: acordai para esta necessidade.
Na pobreza material, o homem se aproxima da riqueza espiritual,
enaltece a Criação Divina e inunda o coração de amor.
O desligamento dos bens materiais libera espaços para a
instalação de novos valores.
À semelhança do que se processa entre vós, vivendo no amor
desligam-se dos laços da afetividade consangüínea e estabelecese a irmandade espiritual.
É assim que irão viver todos os seres humanos na Terra. Em
pouco tempo muitos retornando do “resgate”, acontecido
antes da verticalização do eixo terrestre, para colonizarem, pela
segunda vez esse Orbe. Será constituído de uma só raça, que
deverá manter-se íntegro nos propósitos de amor, igualdade e
fraternidade, desenvolvidos por longas décadas entre os homens.
Nunca estareis sós. Permaneceremos convosco durante e depois
dos acontecimentos, como estamos agora. Estaremos auxiliando
e orientando, porém a tarefa de renovar é vossa. Sois vós que
tendes o dever de transformar aquilo que foi deturpado pela ânsia
do “poder”. A todos vós cabe a ação transformadora dos padrões
de vida, dessa humanidade terrena.
Recomeçar tudo isso será a vossa chance, de trabalhar na
reconstrução da Nova Terra, após os “resgates”.
Muitos de vós reunidos nesta Casa serão trazidos de volta. A
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dificuldade será grande para aqueles que permanecerem fiéis, aos
seus compromissos; porém serão sempre aliviados pelo esforço
constante que faremos em oferecer-vos nosso auxílio fraterno.
Dores e lutas enfrentareis; porém não vos esqueçais: elas serão
menores que aquelas que enfrentarão os decaídos para o Planeta
Intruso ou Higienizador, pois a Terra há de estar purificada e
higienizada pelos momentos apocalípticos.
Dificuldades virão de natureza material para forçar-vos à união,
pois jamais haverá lugar para os desvarios morais da velha Terra.
Por tudo isso, meus irmãos queridos, mantendes firme vossa
convicção e vossa fé.
Haja o que houver, jamais deserteis de vossa causa. Não
abandoneis a vossa Nave, Mãe Terra, pois ela será novamente
vosso abrigo.
Até a próxima.
Tuella
GER – 04/07/1997

9 - Proteção é nossa missão
Somos da Frota Estelar de Nália. Somos Patrulheiros do Universo.
Patrulhamos o Universo em busca de invasores; algumas
tentativas são feitas, mas são interditadas, antes mesmo que
concluam seu objetivo com êxito.
Também socorremos em alguns casos, quando nos é concedida
permissão, ou solicitada a intervenção em soterramentos,
terremotos e deslizamentos. Enviamos “equipe especializada
em socorro urgente” com material básico necessário. Há gases
que podemos manipular através de elementos que usamos,
transformando-os em gases compatíveis com vossa atmosfera.
Isso nos permite alcançar vossos corpos físicos quando precisarem
de socorro.
Aqueles que merecem ser ajudados, serão, mas em linhas gerais,
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nosso treinamento e orientação indicam atender primeiramente as
crianças e os idosos que possuem autodefesa frágil, ou debilitada.
O fornecimento de gases é mantido através da pele e mucosas
externas.
Mantemos alinhamento básico no espaço enquanto algumas
naves se deslocam em direção ao salvamento. Essa tarefa é
desempenhada com bastante cautela e atenção, pois qualquer
aproximação da crosta é atividade bastante séria e perigosa.
É com imensa alegria que identificamos as vibrações desse
Grupo irradiadas no espaço, no momento em que passávamos.
Fomos designados para acompanhar-vos em viagem próxima[1];
serviremos ao vosso contato abrindo as fronteiras do espaço onde
desejais penetrar e que é fortemente guardada e protegida, por
constituírem um dos poucos lugares em vosso planeta, onde
nossas naves podem reabastecer-se sem precisarem distanciar-se
de vossa atmosfera.
Por quê?
O motivo é uma confluência de fatores: a Natureza intacta é
apenas um deles.
Proteção é nossa missão. Devemos acompanhar-vos em todo
percurso, resguardando-vos de surpresas desagradáveis e
facilitando os contatos.
Fomos designados pelo Comando Maior de Ashtar Sheran e é
com alegria e coragem que nos apresentamos ao trabalho, fazendo
nossa reverência pelo período em que estaremos trabalhando
juntos.
A determinação de Deus nos guiou até aqui, a simpatia recíproca
nos permitirá fazer parte dessa família.
Luz, força e coragem.
Nália
Subcomandante da Frota Estelar, Estrela Alfa Maior
GER - 27-09-1997 – Setiba – Guarapari - ES
[1] Refere-se à viagem que fizemos à Chapada Diamantina, sertão da Bahia.
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10 - Uma Assembléia de Clérigos
Esta mensagem nos surpreendeu pelo inusitado do seu conteúdo:
Queridos Irmãos.
Quem visse as cenas grotescas daquela reunião, concluiria
tratar-se de um bando de ignorantes espirituais, tamanha as
agressões verbais mútuas, palavreado em tom ríspido e acusações
generalizadas.
Falta de equilíbrio total, onde a grande maioria perdera o
domínio emocional, e se dirigia aos demais em tom áspero e
carregado de cinismo, em completa contradição com a tolerância
que todos conheciam, uma vez que, ninguém ali poderia alegar
ignorância do Evangelho do Mestre Jesus.
Uns, pragmáticos, recusavam-se a sair de seu radicalismo
ortodoxo, insistindo na perpetuação de idéias ultrapassadas e
nocivas à humanidade; idéias estas que já não eram somente suas,
pois que sintonizavam outras mentes ignorantes e as transmitiam
qual usassem poderoso microfone plugado ao “Astral Inferior”.
Discutiam as novidades científicas que apontavam para a
existência do mundo espiritual: da verdade sobre a pluralidade
das existências terrenas, e os estudos acerca da vida em outros
orbes.
Entretanto, entre os adeptos da divulgação não havia consenso
sobre a forma como isso deveria chegar ao público em geral, sem
contar que muitos outros, achavam absurdo se ocuparem com
temas que se opunham aos ensinamentos, até então repassados
pela Instituição.
Não se poupavam os mais equilibrados, interrompendo-lhes
as ponderações mais sensatas e polemizando propositadamente
suas argumentações.
Nada ali indicava tratar-se de uma Assembléia de Clérigos da
mais famosa instituição religiosa do Ocidente.
Pedimos ao Pai por aquelas almas fracas e retiramo-nos
entristecidos, na certeza de que nosso trabalho só poderia
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frutificar-se no seio das almas simples, onde seus agrupamentos
não ostentassem a autoridade da religião oficializada.
Por isso, entregamos em vossas mãos, as nossas mais sublimes
esperanças.
Ranquilau[2]
31/10/1997

11 - Divulgai nossa presença entre vós
Comunicamos aos amados irmãos, que nossa descida encontrase a cada dia, mais próxima. Vossa colaboração em alertar vossa
humanidade sobre nossa presença garantirá a muitos uma
passagem menos dolorosa para o mundo extrassensorial.
As radiações por nós emanadas poderão queimar muitas pessoas
se não estiverem sintonizados com nossas vibrações mentais. Só o
fato de abrir-lhes as mentes inferiores, já garante uma sobrecarga
energética menor, do que a estabelecida em caso de ignorância
profunda.
Ao divulgardes nossa existência entre vossos irmãos planetários,
estais a abrir clareiras de luz para que possamos alcançar a luz
interna de seus cernes.
Abrigai em vossos corações a certeza de que, nenhum trabalho
de divulgação será em vão se alcançar mentes distorcidas. Assim,
prestareis a todos nós excelente e importante colaboração.
Saudamo-vos em nome do Mestre Jesus e do Mestre Ramatis.
Antar- de Alfa e Ômega
GESJ – 1997

[2] Um Extraterrestre amigo da Casa, desde 1981
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12 - O conhecimento nos é ofertado.
Não poupeis esforços para liberar e eliminar vossas arestas.
O discípulo somente alcança um novo patamar evolutivo
quando atinge o domínio de seu ego.
Não olvideis os votos de vossa meta e dos votos feitos ao vosso
Mestre.
Cada ser que caminha rumo à ascese espiritual está lutando e
prestando contas de suas atitudes e ações.
Em vossas ações estão impressas as marcas de vosso grau
vibratório.
O conhecimento nos é ofertado, mas as atitudes advindas de seu
uso são devidamente contabilizadas em nosso registro cármico.
Esforçai-vos para superar as mazelas que mancham vossos
espíritos. Limpai os corpos e deixai leve as almas.
Paz sempre.
Amon, Ser de Órion
GESH – 1998 – Chapada Diamantina - BA

13 - Explosões Atômicas X Erupção Vulcânica
Os vulcões estão explodindo devido ao aumento de pressão
interior gerada pelas explosões de artefatos atômicos.
Grandes massas de material incandescente vindas do núcleo
terrestre, estão sendo pressionadas para sairem. Diferenças de
temperatura geram as pressões que causam as explosões; rios
de lavas anseiam por derramar-se como pus sangrento, que é
expelido pelas chagas humanas.
A Terra sofre com as duras investidas dos homens insensato,s e
sua reação é eliminar a dor causada pela destruição de seus corpos
vivos.
Quanto mais explosões forem causadas no interior da Terra ou
nas profundezas dos oceanos, mais aumentará a pressão interna
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do organismo terrestre, e com isso, vidas humanas estão correndo
risco.
Nossas equipes estão distribuídas nos pontos mais críticos,
visando conter o surto de explosões que estão por vir. Muitos
de vós desconheceis a força da ignorância; bastaria um coração
evangelizado para compreender que o homem jamais poderá
brincar de Deus.
Como se não bastassem esses fatos, as pesquisas escusas na área
da genética humana avançam, e a população jamais imaginaria
o quanto estão adiantadas. Testes horrendos têm sido efetuados
com animais diversos e só a Espiritualidade Maior é capaz de
alcançar até onde chega o sofrimento que está sendo plantado
entre esses seres.
Quando o caos começar, a humanidade não saberá que por
trás do Grande Plano de Resgate existe a Providência Divina,
procurando proteger os seres humanos da semeadura de dores e
sofrimentos atrozes.
Não conhecendo a humanidade, os limites de sua própria
insensatez, cabe ao Pai limitar os abusos desses seres, cujas mentes
torpes e ambiciosas buscam a glória efêmera da matéria.
Ficai sabendo que glórias perenes só serão alcançadas, quando a
escalada humana estiver amparada no elemento mais simples de
construção do Universo: o AMOR.
Eu vos deixo agora, dedicando essas palavras aos Seres da Luz
que trabalham em benefício da construção de uma Terra feliz para
uma humanidade feliz.
Cristo vos abençoe hoje e sempre.
Ranquilau
23/01/1998
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14 - O compromisso cósmico
O compromisso cósmico está selado.
A incredulidade e a descrença de alguns representaram a
separação do “joio do trigo”.
Irmã, continue vosso trabalho, porque nós estaremos sempre vos
acompanhando e orientando o caminho a seguir. Aos Grupos que
vos procurarem, atendei-os, pois precisarão de vossa orientação.
Frotas Intergalácticas a Serviço da Luz
21/02/1998 – São Paulo - SP

15 - Força e Equilíbrio
Paz em Cristo.
A boa vontade em servir deve ser imparcial.
Não deveis contamina-vos com os sentimentos de medo e
desespero que assolarão o Planeta.
Sabeis os motivos que determinaram o sofrimento global.
Portanto, não podeis envolver-nos no turbilhão de sentimentos
inferiores.
Mantendes o equilíbrio, a força interior, para prestardes auxílio
de forma completa, aos necessitados.
O terror será disseminado, não vos assusteis!
Sois guerreiros, estais conscientes de todo o processo; tendes a
responsabilidade de acolher e explicar aos demais, “os motivos”
que determinaram os acontecimentos dolorosos, a escolha da
vossa humanidade.
Tendes que superar os apegos e sentimentos piegas e observar
o curso evolutivo da vida, isentos de medo e desespero.
Que o Cristo vos dê a sabedoria necessária ao embate.
Um Habitante de Órion
GER – 15/05/1998
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16 - Não dispondes de muito tempo
Paz no Cristo Planetário.
A Luz faz-se presente junto a este Orbe.
Vosso Grupo, juntamente com os demais servidores que estão
encarnados neste Planeta, aumenta o Exército da Paz. Todos estão
sendo preparados para a nova fase que se inicia.
Sereis treinados e intuídos para desenvolver as tarefas que estão
sendo repassadas.
As responsabilidades serão distribuídas segundo a aptidão e
conjuntura cármica de cada um.
Alguns irão desenvolver a arte da cura no plano físico e
aprenderão a socorrer os encarnados, desesperados, não poderão
contar com hospitais e necessitarão de socorro urgente.
Outros farão o papel de psicólogos, e serão intuídos a se
dedicarem ao auxílio psicológico e espiritual aos combalidos
pela dor, pelo sentimento de perda e pelos desenganos que as
tragédias causam profundamente aos que são desprovidos de fé.
Estais sendo preparados em corpo astral, mas é imprescindível a
boa vontade, a perseverança e a disciplina.
Se vossa intuição vos fala, ouçam-na e executem o que “vosso
interior” ordena. Não estais a dispor de tempo, contudo, precisais
aprender a seguir em frente por vós mesmos.
Vossas ações disciplinadas concorrerão para uma “transição”
mais serena para todos.
Está em vossas mãos parte do processo, executai-o com amor, fé
e perseverança.
Guardai vossos corações de críticas inúteis e levantai vossa
bandeira de fé e ação.
Um Irmão de Órion
GER -1º semestre de 1998
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17 - Novas Instruções
Objetivo: Novas instruções.
Informações: Tarefas e atividades úteis em época de comoção e
urgência.
Motivo: Catástrofes naturais aliadas a grande tumulto que se
espalhará em efeito cascata por todo o Planeta.
Sinais: A terra, o mar e o ar irão mostrar que vossa intuição aliada
ao bom senso, irá vos alertar.
Procedimento: Serenidade, racionalidade e senso prático para
ajudar os feridos e desequilibrados.
Momento: Agora, preparo e treinamento urgente.
Última Instrução: Manter a disciplina, cultivar a fé e o desapego.
Ser humilde e perseverante.
Conselho Alfa e Ômega
GER - 1998

18 - Unidos no Amor ao Pai
Rosas brancas tornar-se-ão negras e mostrarão seus espinhos,
antes escondidos sob a beleza que tentavam passar.
Os cavaleiros de armaduras negras cavalgam incessantemente
para alcançarem seus alvos. Armai-vos, pois, Cavaleiros da Luz, e
não hesitem ao levantar suas espadas.
Traição e mentiras são venenos que atingem muito mais a quem
os lança do que, aos que são dirigidas. O perdão é o único soro
que pode sanar tal enfermidade.
E dirigindo-se ao grupo, continuou:
Um soldado pode ser forte, mas junto a outros pode tornarse imbatível. Unidos no Amor ao Pai, vos sentir-se-ão fortes e
vencerão a batalha que ora se apresenta.
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“Amai-vos, Irmãos, uns aos outros, disse Jesus Sananda!” E só
este lema os salvará.
Suas intuições serão aperfeiçoadas. Reflitam e analisem quando
sentirem que algo lhe está sendo passado. Nada será mero acaso.
Que assim seja.
Comando Alfa e Ômega
GER – 31/07/1998

19 - Prece e Abnegação
Paz em Jesus.
Não vos julgueis grandes sofredores.
Observai a sabedoria dos humildes.
Utilizai vossas orações e súplicas para o sofrimento mundial.
Nações sucumbem, seres humanos degradam-se como subraças animalizadas.
Cultivai o Amor por todos, indistintamente. Não desperdiçeis
vosso tempo com lamentações pessoais.
Os servidores devem unir suas forças para minimizarem a penúria
dão Terra, sem se preocuparem dos seus pequenos obstáculos
cármicos.
Quando dispensais atenção demasiada a vossa vida e aos vossos
pequenos egos, criais uma situação mental que se transforma em
labirinto que vos prende e impede de prosseguirdes na escalada
evolutiva.
Aqueles que se doam sem criar empecilhos, ultrapassam todas
as barreiras e alcançam a verdadeira Luz interior.
Se em vosso íntimo não estiverdes contritos e serenos na fé, os
vendavais avassalarão vossas forças.
Atentos e a postos, os guerreiros precisam adiantar-se à batalha.
Treinados, preparados e vigilantes nenhuma “força trevosa” poderá
vos deter.
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Mas vossa perseverança e disciplina devem ser colocadas em
prática, não amanhã, mas hoje, neste instante.
Que o Amor do Cristo os cubra e a Luz Divina os ilumine.
Amon
GER – 07/08/1998

20 - A Mediunidade é Dom Divino
Prezados irmãos das esferas terrestres.
A mediunidade é dom divino, faculdade abençoada por Deus
que permite ao homem um crescimento através do exercício da
caridade cristã.
Aos meus amigos irmãos terrenos, venho trazer estas palavras
para que sejam analisadas carinhosamente, pois é com imenso
amor que nos colocamos a serviço do Bem através da GFBU,
intermediando contato com os encarnados terráqueos, por meio
daqueles destinados à realização deste trabalho. (aos médiuns).
É importante ressaltar que a mesma porta que abre o caminho
para a passagem de irmãos trabalhadores da seara bendita,
também servirá de passagem para individualidades endividadas
com fortes compromissos cármicos, adquiridos ao longo de
muitas vivências na Terra. A distinção vibratória entre um e outro
espírito é importante para a realização de qualquer trabalho sério
de intercâmbio espiritual, e como tal, deve ser adquirida através
de disciplina pessoal do médium e do ambiente adequado à
aproximação dos espíritos superiores.
Sobretudo, deve estar limpo o coração do médium para que não
abrigue a ilusão da importância elevada, de que se supõe detentor.
Deve prostrar-se humildemente diante do Pai, no agradecimento
sincero da oportunidade de servir.
“Àquele que mais for dado, mais lhe será cobrado”.
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A mediunidade é exercício Divino e sendo Dom de Deus, apenas
a Deus e às coisas de Deus deve servir.
Que a paz dos Mestres vos acompanhe sempre.
Um Irmão de Marte
GER – 16/08/1998

21 - Povos do Universo
Bem vindos a Metharia!
Sedes bem vindos a Antares!
Sedes bem vindos a Zenit!
Sedes Bem vindos a Turtof!
Sedes bem vindos a Orkan!
Sedes bem vindos a Stut!
Os povos do Universo saúdam o povo terreno. Nossas naves
representam extensões de nossos Planetas.
Estamos felizes em receber-vos junto aos nossos povos, para
instruções de como devereis proceder, durante a transição
planetária. Vós que recebestes em vossos corações as mensagens
que lhes enviamos e que, espontaneamente, estabelecestes
conosco ponte de contato mental. Estamos dando início ao
trabalho de preparação da humanidade, para o enfrentamento
das dificuldades que estão virão.
Nossas instruções permanecem gravadas em vossos
subconscientes mentais até o momento em que a necessidade as
resgatar, trazendo às zonas de memória física os procedimentos
que deverão ser adotados na manutenção da vida e no socorro
aos necessitados.
Não vos espanteis caso sobrevenham em vossas mentes
lembranças desconexas parecidas com um filme de ficção que
vistes no passado, mas que, no entanto, não se recordam em
detalhes, pois são reminiscências das aulas noturnas que vindes
recebendo.
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Tão pouco preocupai-vos em saber ou lembrar o que se tem
passado convosco a cada nova noite.
Enquanto estiverdes em vigília deveis proceder segundo as
normas da boa conduta cristã, procurando corrigir-vos no que se
fizer necessário.
Cada Grupo de Trabalho está encarregado de identificar seus
antigos compatriotas e desenvolver com estes os trabalhos de
despertamento iniciado pelas Divulgações.
Não estamos sós, seguimos orientações superiores. Estamos
sob o comando do Comandante das Frotas de Resgate, Yury do
Planeta Patrulha.
Estamos unidos a vós pelo Alto Comando de nosso irmão e
amigo o Comandante Ashtar Sheran e viemos até vós alertar-vos e
instruir-vos. Nada temais, estamos convosco.
Permanecei em Cristo, pois o Cristo está em vós e n’Ele
encontrareis a Paz.
Diotrix de Antares
GER – 28/08/1998

22 - Viajando no Rio Negro
Leitores amigos. Paz em Jesus!
Ainda bem não havíamos assentado a poeira da viagem à Chapada
Diamantina pela segunda vez, e já nos víamos navegando pelo
majestoso Rio Negro, na Região Amazônica.
Quanta imponência! A Natureza se impunha aos nossos olhos
através de sua exuberante beleza, refletida numa aparente calma e
nos seus mistérios insondáveis!...
Naqueles dias, sentíamo-nos bem pequeninos, nós e o barco, diante
de tanto encanto e grandiosidade! O rio, com águas tão negras que
parecia um rio de petróleo; a selva, com sua imensa floresta a perder
de vista; o silêncio misterioso, quebrado apenas pelas vozes dos
animais silvestres; o céu azul, enfeitado de nuvens das mais altas e
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brancas a formarem estranhos desenhos, às mais baixas e escuras,
prenunciando muita chuva.
E a tempestade chegou. Bateu forte, violenta e assustadora como
toda tempestade que se preza. Noite, totalmente escura, inesquecível
para todos nós, humildes viajantes em plagas estranhas. Naquela
noite de Lua cheia, em meio a relâmpagos, trovões e ventania,
ancorados num trecho de um igarapé, que mais se assemelhava
a um ninho de árvores, feito sob medida, para nosso barco dormir
que, exatamente como das outras viagens, às 21 horas, Ele também
chegou.
Ainda em regime de jejum – Somente água durante 24 horas –
recebemos uma curta mensagem de um Ser de Vênus avisando-nos
da presença do nosso meigo e amado Mestre Kuthumi, nosso querido
Mentor Ramatis.
Palavras do Ser de Vênus:
Meus irmãos queridos!
A energia manifestada do vosso Mestre Kuthumi já se encontra
entre vós a envolver cada um dos seus pupilos, com o Seu Amor.
Vim conclamar, com Amor, a todas as criaturas, a todos os seres
e por todo vosso Planeta Terra, a deixar-vos envolver por essa
energia pura de Amor.
Que as Bênçãos do Pai Maior estejam a vos guiar.
Ser Venusiano
31/03/1999 - Rio Negro – AM

Palavras do Mestre Ramatis = Kuthumi:
Meus discípulos! Paz em vossos corações!
Que a Luz do Divino Mestre Jesus ilumine o coração de cada ser
humano sobre a face da Terra.
Somente a misericórdia infinita de um Ser, Sublime de Amor
Infinito, seria capaz de dar tão raro testemunho de sacrifício a
todos os seres humanos.
  41

Mais uma vez, o Divino Mestre Nazareno suplica que sejam dadas
novas chances de redenção a humanidade que constantemente
lhe da as costas; mas, Ele sabe que no coração de cada Ser pulsa
a Chama Viva da Luz Universal e que o Divino habita em cada um.
As dores já se iniciaram mas Ele suplica que o clímax seja
adiado, ainda que por breves momentos.
Seu Coração ainda sangra pelos espinhos cravados pela
humanidade que insiste em não se redimir, em não se
curvar ante as Ordens Maiores e persistem na desordem,
nos massacres de seus irmãos humanos, animais, vegetais e
minerais.
A água brota cristalina das nascentes e é manchada, contaminada,
pelas doenças da alma humana que se estendem a todas as coisas
existentes no Planeta.
Oh Seres! Não insistis em vossos equívocos. Refletí sobre os
apelos do Divino e Amado Mestre Jesus.
A Essência Cósmica Criadora de todo o Universo Manifestado
conclama-vos a vossa modificação interior; e de mãos dadas,
vossos Irmãos Superiores, vindos dos mais diferentes pontos
do Cosmo, aqui estão a vos estender as mãos.
Vossos Irmãos, Luzes do Interior da Terra, de braços
estendidos esperam a decisão, e o Mestre Jesus chora por
vossa inércia. Enquanto isso, o corpo de carne e a ilusão material
dominam vossa mente.
Pedis provas, elas vos são dadas e as desprezais.
Dizemos a todo momento, por toda parte que deveis acordar
desse sono profundo que vos leva aos abismos insondáveis, e
insistis em nos dar as costas. Chances infindáveis vos foram dadas!
A Súplica do Divino Mestre é sempre acolhida entre os
Dirigentes Universais, mas isso não significa que ficareis isentos
de sofrimentos; ao contrário, o período de sofrimento será
prolongado. As dores físicas e morais vos obrigarão a meditar
sobre as escolhas e relutâncias em ceder ao convite da Luz.
Por vossos ductos, os quais vós mesmos abristes, entram as forças
involutivas e utilizam-se de vós, seres humanos, manipulando-os
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e trazendo violências às Leis Universais. Essas forças brotam do
chão, como vermes a devorar os restos de vossa energia material.
Querem vossa energia, humanidade! E vós abris as almas a este
seres através de vossa personalidade que prefere atrasar-se no
caminho, a aderir a Luz.
Quanta incoerência! Não vos deixaremos, mas é preciso que
olheis para Luz e não vireis as costas às Realidades Universais. É
preciso não somente falar do Amor, mas vivênciá-lo.
Até mesmo grupos de seres humanos que se dizem emissários
do Alto, quando chega o momento de provarem sua adesão à
espiritualidade e auxiliarem seus irmãos nas horas de desespero e
dor dispersam-se, e também lhes dão as costas.
A nós, quando pedem confirmação e não as enxergam, duvidam
de nós e também nos dão as costas.
Não queremos que sejais autômatos, queremos que cresçais,
que aprendais a caminhar por vossos próprios pés e encontrar-vos
conosco, voluntariamente.
Sofrereis, sim, humanidade, pois somente desse modo o
despertar virá.
Suplicareis pela cessação das dores e elas prosseguirão
porque vossas almas assim requerem!...
Obs.
Esta mensagem foi interrompida aqui, devido a um imprevisto. Em
seguida foram dadas algumas instruções ao Grupo e após, o Mestre
Ramatis a encerrou:
... Neste momento quero envolver-vos em minha luz e em minha
energia. Quero dizer-vos que os Comandos Extraplanetários,
Intraterrenos e que a Grande Fraternidade Branca Universal
fazem-se presentes, e deixam Sua Luz. Senti as Nossas Energias e
envolvei-vos em Nossa Luz.
Que a Luz do Nazareno envolva a todos vós.
Ramatis
31/03/1999 – Rio Negro – AM
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Vidência:
Num momento foi vista uma projeção de Jesus. Ele muito triste.
Uma lágrima corria em Sua Face.
Noutro momento viram Jesus no Calvário. Maria e outras mulheres
aos Seus Pés a rezarem. Também viram a projeção de Jesus a
estender-nos as Mãos, dizendo: “Eu vos perdôo e vos abençôo
humanidade”! Todos os presentes choraram emocionados!

23 - Estamos Convosco
Que a Paz do Nosso Senhor Jesus, o Cristo, esteja a vos envolver.
Somos um grupo de trabalho há muito enraizado no vosso orbe.
O objetivo maior de todos os irmãos que vieram de outras galáxias
para este Sistema Solar, para a Terra, é ajudar a humanidade a
superar os momentos finais de terceira dimensão, com um mínimo
de dano geral. Mas parece que a humanidade da superfície deste
Planeta, não quer entender e nem aceitar a ajuda espontânea,
pondo em dúvida e dificultando todos os trabalhos de acesso; pois
os seres responsáveis pela divulgação da Vida Extraterrena, não o
fazem; ao contrário, levantam suspeitas insondáveis e negativas,
àqueles que, voluntariamente se dispuseram a ajudar.
Somos muitos e estamos convosco.
Fiquem em Paz.
Jurtan
GESH– 09/04/1999

24 - O Amor
O Amor, nota vibratória, base da sinfonia universal, vos concita
à doação.
Esquecendo-vos de todas as vossas dores e dificuldades, dedicaivos inteiramente a ações abnegadas.
Exercitai a compaixão por todos os seres existentes neste Planeta;
sejam minerais, vegetais, animais, elementais e humanos, somos
todos irmãos.
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Essa luz pulsante que vos impele a seguir, mesmo nos momentos
mais difíceis, esse tom que vos eleva às esferas angélicas, é o Amor.
Sublime sentimento que está presente em todas as coisas
manifestadas ou imanifestas.
Que une o que parecia definitivamente rompido.
Que compreende o incompreensível.
Que se oferece em sacrifício.
Que renuncia sem exigir respostas.
Que se resigna serenamente e transforma as dores em alegrias.
É o Amor em sua elevada expressão que sustenta os Universos.
Que mantém até o momento o eixo deste Planeta.
Que ilumina e abastece nossas naves e nossas almas.
Que nos trouxe até aqui e que vos levará de volta à nossa Morada.
Amai sempre, incondicionalmente, a todos os seres.
Nós vos amamos, os irmãos intras vos amam.
Retribuí com amor a todos os vossos irmãos.
Ortham, um Ser de Órion
GESH – 24/04/1999 – Pedra Azul - ES

25 - A Luz Interior
Os homens, em vão buscam nas circunstâncias externas os seus
tesouros.
Multiplicam os desejos, procuram a satisfação pessoal nas
profissões, nos bens materiais ou nos seus relacionamentos.
Na busca descontrolada, perdem-se na ambição, na lascívia e na
depressão das frustrações.
É no recanto interno, no recôndito de vosso íntimo, que
encontrareis a pedra preciosa.
Na Luz interior está a chave que abre o precioso baú da felicidade
eterna.
Quando abris vosso ser, a Luz interior cessará o egoísmo, fonte
de toda a dor.
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Os acontecimentos externos ganham outros significados e as
circunstâncias exteriores são apenas obstáculos já transpostos.
Não há dor que vença o homem que alcança seu equilíbrio
espiritual conhecendo suas fraquezas, porém, com coragem de
transcender seu ego.
A Paz de vosso coração está no vosso íntimo.
Que a Luz de Cristo esteja convosco.
Um Extraterrestre
GESH – 03/05/1999

26 - Não lamenteis as provações
Não lamenteis as provações que encontrardes em vossa
caminhada.
As pedras devem ser transpostas ou contornadas dependendo
da situação.
Se em vosso coração cultivardes a sabedoria, sereis conhecedores
das escolhas que deveis realizar.
Os testes e provas que são colocados em vossas vidas têm dupla
função:
A primeira, de saldar vossas dívidas cármicas e equilibrar-vos
perante a Lei de Causa e Efeito.
A segunda é de lapidar-vos o espírito e preparar-vos para
desempenhar vosso papel na transição planetária.
As catástrofes que virão são o pano de fundo num palco que
abrigará as transformações interiores que proporcionarão aos
espíritos humanos, um grande salto evolutivo.
No amparo e união sincera, tereis a chave para adentrar o portal
de Luz, e vos libertar do denso fardo da matéria.
Que a Paz do Cristo esteja convosco.
Amon
GESH – 03/05/1999
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27- O Uso da Palavra
Paz em Cristo!
Aprendei a manejar com prudência a palavra.
Vossa língua é ferramenta poderosa que tanto edifica como
destrói.
O silêncio é precioso sinal de sabedoria e amadurecimento
espiritual, além de eficiente escudo protetor. Na dúvida, não
hesitai, é melhor calar.
Um dos trabalhos que deve ser aprendido por esta humanidade
terrena é o uso correto da palavra.
Deixai que vossos corações estejam repletos de amor, para que
vossa boca possa ofertar sábios dizeres, e que sejais eficiente
instrumento da Luz.
Que a Luz do Cristo vos cubra.
Amon
GESH – 03 /05/1999

28- A Prática da Caridade
No mundo invisível, milhares e milhares de seres abnegados
labutam incessantemente no socorro aos irmãos carentes,
ministrando-lhes bálsamos para suas dores, sofrimentos e
angústias.
Esses seres misericordiosos não requerem reconhecimentos
ou gratidão, apresentam-se em roupagens humildes de pretosvelhos, índios e trabalhadores anônimos. Doam-se integralmente,
auxiliando a todos quantos necessitem.
Tomai para vós esse exemplo bendito. Na caridosa doação,
entregai-vos de corpo e alma.
Aprendei a doce lição da humildade, e que a simplicidade
permeie todas vossas ações.
Somente uma alma que já renunciou às glórias do mundo e
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que serve desinteressadamente aos carentes e combalidos pode
compreender a real felicidade.
É a alegria alcançada por aqueles que praticam os ensinamentos
do Cristo, que se regozijam na oportunidade de poderem
ajudar. Esquecidos ficam felizes ao verem seus irmãos menores
reerguerem-se das quedas dolorosas, devido ao seu auxílio.
Irmãos queridos, deixai que vossos corações sejam instrumentos,
para que o Grande Regente Universal possa, através de vós,
executar a Sinfonia do Amor, da Luz e da Redenção.
Cultivai em vosso íntimo a sincera vontade de servir, sem glórias,
no anonimato sem garantias, para que vossas almas possam
aproveitar essa maravilhosa oportunidade de crescimento
espiritual, através da prática da caridade.
Que a Luz do Mestre dos Mestres esteja entre vós.
Um Instrutor de Órion
GESH – 03/05/1999

29 - Vossos Pensamentos
Paz.
Vossas mentes são dínamos que produzem forte energia. A
qualidade da energia gerada é de inteira responsabilidade do ser
pensante.
Através de vossos pensamentos podeis prestar valoroso auxílio
aos vossos semelhantes e ao Planeta. Entretanto, se forem mal
direcionados, ou contaminados de sentimentos inferiores, podem
ser instrumentos de dor e de queda dos vossos semelhantes.
Vossos pensamentos emitem ondas de certa frequência assim
como possuem formas que variam de acordo com a força da
mente de cada ser e a qualidade da ideia emitida.
Estais sendo esclarecidos a fim de que utilizeis corretamente
essa ferramenta de trabalho, mas que façais com a devida cautela
e responsabilidade.
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Na atual situação em que se encontra a psicosfera do planeta,
as mentes humanas, pela qualidade moral inferior da maioria, são
influenciadas pela matéria deletéria depositada no campo mental
da Terra, que influencia os humanos negativamente.
Assim, mesmo o ser imbuído de bons propósitos deve estar
atento e efetuar diariamente certa higiene mental para que
possa manter a mente sadia e utilizar seu potencial a serviço
da Luz.
Para os seres que possuem caráter deficiente a situação é
ainda pior; pois ao formularem ideias de baixo teor vibratório,
são manipulados por seres das trevas, tornando-se presas fáceis
à obsessão mental e ao vampirismo, nos quais sua energia de
encarnado, é utilizada pelas organizações trevosas.
Os pensamentos são as nascentes das ações e uma ideia
maléfica, é o princípio da obra do mal.
É preciso meditar detidamente sobre vossos pensamentos, que
vos esforceis, diariamente, por identificar as fraquezas de vossas
personalidades a fim de transformá-las.
A fase de transição acirra a ferocidade das forças malignas
e vossas responsabilidades sobre a energia que despendeis
aumenta.
Vosso planeta necessita de auxílio. Sede suficientemente
maduros a fim de prestardes ajuda, não permitindo que vossas
mentes sejam instrumentos de destruição, ou declínio de vossos
irmãos.
Que a Paz do Cristo esteja entre vós.
Shanton, um Irmão de Órion
GESH - 10/05/1999
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30 - O Lixo Atômico
Vidência:
Fui levada a uma nave de pequeno porte que estava acima do
nosso Centro e onde se encontrava Ish-Wan. Não vi Mahyr [3].
Ele me levou a um local no mar [4], onde existia um ponto de descarga
de lixo nuclear [5]. Disse-me que era apenas um dos inúmeros pontos
onde este material era despejado.
Mostrou-me, através de uma tela existente em sua nave, vários
locais em oceanos diversos, rios e terra firme, em diversos países, onde
havia desemboque de lixo atômico. Alguns destes pontos estavam
localizados na América Latina, incluindo o Brasil.
Falou-me do difícil trabalho desenvolvido pelas naves extraterrestres
no isolamento desses locais a fim de que a contaminação nuclear
não fosse generalizada. As naves colocavam uma espécie de película
branca brilhante sobre os contêineres e depósitos de lixo atômico.
Depois passou imagens de vários países que possuem arsenal nuclear
e que sequer armazenam cuidadosamente essa carga perigosa;
frotas e frotas de naves monitoram e isolam esses arsenais.
Vi comércio clandestino de armas atômicas sucateadas. Fomos à
Iugoslávia, na zona de guerra, e vi arsenais atômicos em diversos
países vizinhos, que possuíam ogivas direcionadas para lá e os extras
trabalhando naquele local para evitar o pior.
Depois fomos para um plano diferente onde havia naves que
recolhiam os seres que desencarnavam na guerra e fui sabedora
de que aquelas pessoas não mais reencarnariam na Terra antes do
término da transição.
Em seguida passamos para um plano inferior e outras naves –
espécies de prisões temporárias – recolhiam legiões de trevosos que
ficariam presos até a passagem do Astro Higienizador.
Vi cenas de legiões de trevosos, “livres” no plano físico, sugando as
[3] Companheira de Ish-Wan, habitantes do Planeta Astra-Órion.
[4] Fui esclarecida ser no Mar Bálltico.
[5] Leiam nosso livro: “AS BOMBAS DE HIROSHIMA E NAGASAKI”.
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energias desprendidas pelas pessoas na guerra.
Ish-Wan explicou-me ainda que há inúmeras frotas de naves que
atuam nos diversos planos segundo sua tarefa; algumas no controle
dos arsenais nucleares, outras resgatam seres humanos nos planos
sutis, outras recolhem trevosos e assim sucessivamente segundo a
especialidade de atuação de cada uma.
Disse que muitos seres evoluídos que estão desencarnando
naquela guerra irão para mundos superiores e utilizaram-na para
purgarem seus últimos débitos cármicos neste Planeta. Eles estão
sendo resgatados imediatamente, e se encaminham para mundos
superiores.
Disse que é preciso termos consciência de que os sofrimentos
advindos do processo de transição não serão menores do que aqueles
os quais presenciamos na guerra. É preciso preparar-nos.
GESH - 10/05/1999

31 - Não são médiuns ou canais
A utilização das energias dos seres que não são canais nos
trabalhos sutis, como os que são realizados por este Grupo, é de
extrema importância.
As súplicas de amor pela humanidade, a disponibilidade para
o Alto e os pensamentos elevados geram potente energia que
é utilizada pelos técnicos encarregados pela parte espiritual do
trabalho para formarem e fortificarem a rede etérica que possibilita
a projeção dos seres superiores que deverão se comunicar.
É através das energias desprendidas por aqueles que não são
médiuns ou canais, que são construídas as redes magnéticas as
quais permitem sejam plasmadas, nos planos sutis, as mensagens
e projeções que devem ser transmitidas.
Por isso, a presença e concentração de todos os componentes do
Grupo de Trabalho, sejam eles canais ou não, são indispensáveis
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para que as comunicações se deem de uma forma mais eficaz e
autêntica.
Estejais certos de que vosso auxílio é imprescindível, e todos
que se dispõe a servir ao Alto são instrumentos úteis ao bom
desempenho das tarefas.
Um Irmão de Órion
GESH - 22/05/1999

32 - Nos Momentos de Transição
A prática constante dos princípios morais ensinados pelos
Instrutores Espirituais que estiveram entre os homens, dos quais o
maior expoente foi o Cristo Jesus, constitui o único caminho capaz
de assegurar a chegada, às esferas superiores.
Não há outra lição, senão os sacrifícios empreendidos no
cotidiano, não há subterfúgios que possam abreviar a caminhada
evolutiva.
Somente a persistência na melhora interior é capaz de vos
transformar e vos elevar.
É importante compreender que há em vós muitos hábitos
prejudiciais e imperfeições que estão incrustadas em vossos
perispíritos, pela repetição de ações equivocadas ao longo de
vossas diversas vidas, e para serem extirpadas necessitam de
lapidação permanente. Sois como a pedra bruta que precisa ser
polida para mostrar seu brilho.
Não há fórmulas milagrosas para alcançardes a perfeição moral;
somente as incisões profundas, a serem realizadas por vós mesmos,
em vossos egos, extirpando o egoísmo, a vaidade, a ambição, o
orgulho e outros inúmeros germes que invadem a personalidade
humana.
Nos momentos de transição planetária as possibilidades de
quedas são maiores; mas, inúmeras chances são oferecidas,
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todavia, deixai a natureza inferior e os instintos dominarem vossas
vidas.
Como já vos foi dito, a porta dos prazeres fáceis e das ilusões
mundanas é bem mais larga e atrativa que aquela que acessa a
Luz do Alto, pois esta exige renúncias, sacrifícios e principalmente
coragem.
Todas as advertências ministradas têm o intuito de vos alertar,
para que, a cada dia confirmeis vossos votos de trabalho abnegado
ao Alto, fortalecendo-vos e limpando vossos corpos astrais através
da prática do bem, do altruísmo e da verdade.
Outro objetivo é a transmissão dessas mensagens a todos, quanto
possível, pois se a reforma íntima sempre foi pregada pelos Seres
de Luz, nos momentos de transição ela é o único escudo capaz de
proteger os homens das quedas abismais, as quais podem fazer
fenecer por longo tempo a oportunidade de alçarem às esferas
mais elevadas.
Um Amigo das Plêiades
GESH – 22/05/1999

33 - Desencarne em Massa = Morte Coletiva[6]
Sinto-me feliz pelo ensejo de novamente estabelecer
comunicação convosco.
Meu coração muito se alegra em poder mais uma vez, depois de
longo tempo, estar com este dileto Grupo de Trabalho.
Minha tarefa neste instante é bem específica. Vim falar-vos
sobre os momentos que virão de agora em diante para o Planeta
Terra. Dizer-vos que deveis colocar vosso empenho no sentido
[6] Há mensagens que não podem ser ignoradas pela coletividade, e a que nós vamos inserir neste
número é uma delas. Segue com esta um recado a todos que a receberem. Tirem cópias ao máximo,
dentro de suas possibilidades, e passem adiante.
Eis a mensagem da nossa querida amiga e irmã Mahyr, companheira de Ish-Wan, habitantes do
Planeta Astra-Órion.
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de conscientizardes vossos irmãos sobre os acontecimentos que
serão desencadeados.
Não é novidade que a dor e o sofrimento avassalarão toda a
Terra.
As pessoas precisam compreender o processo de desligamento
do corpo físico (morte) e que este querido Grupo desempenhe
mais esta tarefa de imensa importância. Venho pedir-vos que
divulgueis através das palestras e folhetins o que é o desencarne
e como se processa.
Que haja uma conscientização das pessoas sobre o assunto, pois
mesmo nos Grupos Espíritas, onde a reencarnação é lição básica,
os espíritas não têm tido facilidade nos momentos de desencarne.
Nos dias que se aproximam haverá morte em massa na Terra.
É preciso, irmãos, que concentreis vossas energias nos auxiliando
nesse processo de desencarnação, através de uma ação maciça
nesse sentido, ministrando não só uma ou duas palestras por ano
sobre o tema, como fazeis, mas que haja mais divulgação para que
as pessoas entendam sobre a necessidade de haver serenidade no
espírito nesta hora (desencarne) tão grave.
O Plano Astral passa por modificações muito sérias e que serão
aprofundadas de agora em diante.
Fusões serão feitas no subplano do Astral, muitas Colônias
Espirituais serão retiradas dos locais onde se encontram e
transportadas para outros níveis.
Durante o período de resgate no Plano Físico haverá também
resgate no Astral. É preciso que, as pessoas que tenham como
destino o desencarne nessa situação, tenham o mínimo de
consciência e serenidade do que está ocorrendo com elas.
Os desencarnes que se darão de agora em diante não passarão
pelo mesmo processo que o ser humano vem tendo ao longo de
suas encarnações na Terra.
O tempo não foi somente abreviado no Plano Físico, o Astral
também sente as modificações devido às fusões dos subplanos.
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Desse modo, aqueles que não possuírem um pouco de
conhecimento de que a morte física é apenas uma fase de que eles
devem estar conscientes e dispostos a serem auxiliados, poderão
sofrer muito e desnecessariamente.
Irmãos queridos, as etapas que se iniciarão na Terra serão muito
dolorosas e difíceis, e o máximo de informação que for passado
aos vossos semelhantes é de grande ajuda. Este pedido que vos
faço está sendo endereçado a outros Grupos, principalmente
aqueles que não são espíritas, que tem como norma de trabalho
esse tipo de informação.
Suplicamos este auxílio e vos tornamos cientes de que há uma
Equipe de Seres designada pelo Mestre Kuthumi para auxiliar
as tarefas específicas do processo de transição, desenvolvidas
pelos Grupos de Trabalho que Ele tutela; toda energia necessária
vos será dada para que tenhais forças, discernimento e coragem
para levardes a cabo as atividades determinadas.
Deixamos nosso Grande Amor a este Grupo de Trabalho e mais
uma vez, agradecemos o ensejo de poder estar convosco. Sempre
que possível usai a palavra nas oportunidades de contato com
vosso semelhante para alertar sobre os momentos dolorosos nos
quais a Terra irá passar e sobre a necessidade do desapego aos
bens materiais e às ligações afetivas, pois a vida física é apenas
uma passagem, uma experiência que traz auxílio à sua evolução,
mas que constitui apenas um diminuto lapso de tempo frente a
toda escalada evolutiva.
Que os vossos corações estejam sempre refletindo a Luz do
Mestre Jesus, e a Luz do Mestre Ramatis=Kuthumi esteja entre vós,
e que seja sempre o alicerce do vosso trabalho.
Mahyr [7]
GESH – 28/05/1999

[7] Companheira de Ish-Wan
  55

34 - Avião - Vitória x São Paulo
Vidência e Mensagem:
Vi algumas naves escoltando nosso avião, de repente uma luz azul
intensa entrou e nos envolveu totalmente. Uma imensa Paz tomou
meu coração.
Deixei meu corpo e fui subindo numa nave até a órbita da Terra. Vi
que todo o Planeta estava escoltado por um batalhão muito grande
de naves espaciais e delas saíam luzes muito claras, especialmente
nos tons de azul, cobrindo-a totalmente.
Voltei ao avião. Uns extraterrestres de estatura mediana e corpo
fluídico colocaram em nós uns aparelhos, espécie de cristal verde
que girava em nossos chacras cardíacos. Logo após colocaram uma
espécie de armadura prateada que cobria nosso tronco aderindo ao
corpo como metal líquido. Em seguida recebi sua mensagem:
Batedores da Luz escoltam os Guerreiros da Paz.
Novas Frentes do Bem serão abertas aos habitantes de Sham
(Planeta Terra).
Os Irmãos das Estrelas ofertam-se aos seus Irmãos Terráqueos
envolvendo-os com pura luz azul, serenando suas mentes e
acalmando seus corações.
Onde brilha a Luz, as Trevas tentam avançar, mas contra o Escudo
do Bem, mau algum poderá penetrar.
Frota Estelar. Em nome de todos os Extraterrestres ancorados na Terra GESH – 26/06/1999
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35 - Desde os remotos tempos
Vidência:
Vi um círculo formado por seres reunidos no centro da Ilha de
Páscoa. Conversavam sobre nossa tarefa. Ao me aproximar, um deles
veio falar comigo e disse:
– Desde os remotos tempos em que este Planeta foi designado
para receber e abrigar humanidades, oferecendo oportunidade
para sua evolução, nós viemos auxiliar-vos.
Vós estais indo para a porta de acesso de nossa energia, neste
Orbe.
Adentrareis um santuário ( Ilha de Páscoa) onde estão as marcas
de nossa chegada. Aquele lugar bendito guarda nosso acesso a
vosso Planeta.
Mantende-vos o mais sereno possível para que possais absorver
nossa energia.
Nós, os Representantes do Sistema Solar, fomos escalados para
receber-vos e dar proteção do início ao fim dessa missão.
Vetha, Ser Venusiano
GESH – 26/06/1999 – Hotel em Santiago – Chile

36 - Estaremos novamente face a face
Irmãos, aproxima-se o tempo em que vossos olhos físicos
poderão nos enxergar, pois estaremos novamente face a face.
Quando os momentos mais críticos da Transição Planetária se
apresentarem, as barreiras dimensionais não mais nos separarão.
Mantende-vos firmes e fiéis! Sois nossos diletos compatriotas,
e sempre vos acompanharemos. Nesse longo tempo em que
estivestes ausentes, nós, vossos irmãos, jamais vos abandonamos,
e aguardamos ansiosamente vosso despertar.
Amparamos vossos passos e esperamos o retorno. Após muitas
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quedas, é assaz gratificante ver reerguer-vos com mais força e
determinação.
Desejamos que vossa força seja aumentada por nosso Amor.
Muitas saudades,
Rugerbom, Em nome de todos os habitantes de Marte
GESH – 26/06/1999 – Hotel em Santiago – Chile

Nota:
Viajávamos para a Ilha de Páscoa. Ali encontra um grande Portal
positivo, para entrada dos Extraterrestres evoluídos no Bem.

37 - Nas situações adversas [8]
Necessitais aprender, a manter-vos amigos e ligados a nós em
qualquer ocasião e situação.
Ligar-vos aos nossos sinais, captar nossas mensagens em
ambientes calmos e benfazejos, é tarefa muito fácil. No entanto,
são as situações adversas e ambientes tumultuados em meio
‘as tribulações, que fornecem as provas necessárias, para apurar
vossa concentração e ligação íntima conosco.
O Mundo é campo de trabalho árduo, pois se encontra
mergulhado em denso turbilhão negativo; e vós, sois servidores
que tendes a tarefa de estabelecer a ponte de ligação entre
nossa energia e vossa humanidade. Assim, se qualquer tumulto
ou adversidade for capaz de impedir vosso contato, como nossa
energia poderá penetrar na mente da humanidade tendo-vos por
instrumento?
Esforçai-vos, para que vossa alma fique imune aos clamores da
matéria e tumultos exteriores. O desenvolvimento mediúnico e
[8] O ambiente estava muito tumultuado dentro do avião. Acabava de haver uma pequena discussão entre um casal brasileiro e alguns estrangeiros, bem em frente de nossas cadeiras. Era servida
muita bebida alcoólica e o recinto não estava bom, principalmente para concentração. Mesmo assim, rezei e esperei. Logo veio a mensagem acima.
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concentração são diretamente proporcionais a vosso esforço e
perseverança.
Que vossa Luz se expanda cada vez mais.
Amon, Ser de Órion
Mensagem recebida no avião. Santiago para Ilha de Páscoa - Chile
GESH – 27/06/1999

38 - Primeiro ponto de acesso
O Portal Magnético localizado nesta Ilha Sagrada é o acesso das
Naves Extraterrestres à Terra.
Atualmente, nenhuma nave entra ou sai da órbita terrestre sem
passar por este portal. E a partir dele, acessam-se outras regiões
do Planeta.
O Portal é resguardado e monitorado pela GFBU.
Já faz alguns anos de vosso calendário que a entrada de naves
extraterrestres só é permitida e limitada aos “Confederados”;
ou seja, extraterrestres ligados à GFBU, que estão auxiliando na
Operação Resgate e na Transição de vosso Orbe.
Vossa função neste lugar é a de servir de ligação entre a energia
deste Portal Maior e vossa humanidade, facilitando o acesso
às mentes de vossos semelhantes e deixando expandir-se as
energias extraplanetárias a todos os humanos por meio de vossa
presença. Energia que será utilizada nos momentos mais duros
que se aproximam.
Já se encontram reunidos nas dimensões superiores deste local,
os Representantes dos Conselhos Intergalácticos. Cada Conselho
está representado por um ponto energético que será aberto por
vossa presença[9].
O Portal Interdimensional Interplanetário está aqui localizado,
porque aqui se encontra o Chacra Captador de Energias Cósmicas
[9] Paramos e oramos em sete pontos diferentes da Ilha, indicados por Eles.
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para o Planeta. Através deste Portal entrará todo o auxílio
extraterrestre destinado à Terra. Este foi o primeiro ponto de
acesso ao Orbe e atualmente é o único ponto aberto permitido
para a penetração das naves extraterrestres.
Guardai silêncio e reverência para acessardes com todo vosso
potencial, a força motriz de auxílio desses abnegados Irmãos.
Conselho Alfa Ômega
GESH – 28/06/1999 - Ilha de Páscoa - Chile

39 - Sobre o Projeto de Evacuação Planetária
Viemos congratular convosco.
Viemos dizer que, enquanto pulsar um só coração no Amor e na
Fraternidade sobre este Planeta, estaremos juntos a ele oferecendo
nosso auxílio.
Sabemos quão difícil é a travessia sob encarnação purgatorial. Já
passamos por essa dolorosa fase e todo esforço empregado para
superação dos obstáculos não será demasiado grande. É preciso
muito Amor e muita Fé para ultrapassar os umbrais da ignorância
e adentrar o Templo da Sabedoria Eterna.
Nós, vossos irmãos, estamos nesse momento convosco para
amparar, intuir e conduzir-vos em nossas naves, no momento do
resgate. Para nós é uma grande honra termos sido convocados a
atuar neste Planeta irmão.
Quando os preparativos para a Transição Planetária tiveram
seus primeiros planejamentos, o número de seres humanos que
estavam dentro do Projeto de Evacuação Planetária era muito
maior do que ora se apresenta. As escolhas equivocadas e o mau
uso do livre arbítrio determinaram que a maior parte dos seres
humanos encarnados deste Orbe e também os desencarnados
do Plano Astral seguissem novos caminhos (exílio). Optaram por
atalhos perigosos que os levarão a trilhar muitos espinhos, e assim,
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sofrendo toda sorte de penúrias e desolações possam ter a última
chance de despertamento.
O número de pessoas que será encaminhado para nossas
naves e que ficará momentaneamente em nossos Planetas, ou
no interior da própria Terra, é infinitamente pequeno em relação
ao número de habitantes que aqui reside. O fato de serem
submetidos a sofrimentos atrozes, nada mais é do que a prova da
Misericórdia Divina, a fim de que seus espíritos tenham novamente
a oportunidade de despertarem e optarem pelo Caminho do Bem;
e assim, serão redimidos.
Irmãos, nós já nos fizemos presentes e visíveis em vossa dimensão
física a inúmeras pessoas; infelizmente a maioria dos que nos
viram tinha apenas vã curiosidade, queria comprovar suas teorias;
não foi nada receptiva a nossa visita material. As pessoas não
entenderam o nosso recado, não quiseram aprender nossa lição.
Os terráqueos, pelos Planos Iniciais, já poderiam visitar nosso
Planeta e conhecer nossa civilização. Mas, infelizmente, os
caminhos foram outros e agora, nós raramente nos fazemos ver,
aos vossos olhos físicos.
A nova humanidade que habitará a Terra terá livre trânsito ao
nosso Mundo e a diversos outros. Irmãos, queremos dizer que,
estamos convosco e que comungamos do mesmo ideal de Luz,
Amor e Fraternidade.
Queridos, não deixeis que vossa Luz Interior venha a falhar, em
meio às Trevas que dominam momentaneamente vosso Mundo.
Trazei acesa a chama da vossa fé e confiança, porque nós, vossos
irmãos de Vênus, estaremos sempre convosco e somos muito
gratos por vossa confiança. Permanecei corajosos, pois a vitória da
Luz é inevitável e os sofrimentos cessarão, muito breve.
Despeço-me em nome de Vênus, meu planeta. Vosso irmão.
Vetha
Ilha de Páscoa - Chile
GESH – 28/06/99
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40 - Mãos estendidas
Quem se faz presente neste momento é vossa irmã Linox,
proveniente de Júpiter, pela primeira vez em manifestação neste
Grupo de Trabalho.
Gostaria de agradecer o esforço que tendes empreendido para a
entrada de energias extraterrestres neste Planeta.
Faço parte de uma comissão que está diretamente responsável
pelo trabalho de resgate na Terra. Nossas naves já estão
devidamente posicionadas e aguardamos as ordens para
iniciarmos a evacuação.
A GFBU, neste Lugar Sagrado, seleciona e autoriza a entrada
das naves extraplanetárias; por isso, é uma grande honra poder
participar convosco deste instante memorável.
Todos nós, irmãos vossos do mesmo Sistema Solar, comungamos
do propósito de Luz, de Amor e de Fraternidade que proporcionará
a elevação deste Planeta e parte desta humanidade que o habita
nestes tempos.
Bem sei que sois fortes guerreiros e que estais acostumados
aos duros embates, mas rogo-vos que permaneçais intrépidos,
destemidos e imbatíveis, pois árduas batalhas serão travadas nos
momentos de transição.
Caos moral já impera na Terra e o caos físico está a se propagar
numa rapidez inimaginável, porém, os irmãos terráqueos não
querem enxergar, preferem se iludir a olhar para dentro de si
mesmos e sentirem quão vazias são suas vidas, sem qualquer
objetivo e sem o exercício do Amor.
Nossas mãos estão estendidas para ajudar e cooperar com
aqueles que estão bem despertos e querem modificar a situação
planetária.
Que vossa Luz brilhe sempre! Despeço-me e espero pelo ensejo
de novas manifestações.
Em nome de Júpiter, deixo-vos um carinhoso abraço.
Linox, de Júpiter (Energia Feminina)
GESH – 29/06/99 - Ilha de Páscoa - Chile
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41 - Desprendimento
Que a Luz dos Mestres esteja convosco.
As orientações chegarão com muita rapidez de agora em diante.
Estejais preparados. Vosso equilíbrio e fé permitirão agir com
precisão e rapidez.
Os Seres envolvidos na Operação Resgate já estão “a postos”
aguardando o momento de adentrarem o Orbe.
Contatos com o Plano Físico não tardarão. Antes, porém, muito
há para acontecer. A colheita já foi iniciada.
Os servidores devem estar em sintonia para que possam
concretizar no Plano Físico nossas instruções. Muitos de vós
devereis agir sozinhos em muitos momentos; por isso, a sintonia
conosco e a fé em Deus devem ser inabaláveis.
Desprendimento é o que aconselhamos. Não apenas vossas
mentes, mas principalmente vosso coração deve se liberar dos
apegos.
Liberdade ao espírito e entrega total à tarefa.
Que a Luz de Sananda vos envolva.
Missão Resgate – Órion
GER -1º semestre de 1999

42 - Orientação
A mensagem a seguir foi recebida após a última aula de primeiros
socorros, ministradas no GESJ, atendendo a um pedido do nosso
querido Mentor Ramatis.
Caros Irmãos,
Paz em Jesus, Sananda. A hora é importante. O momento se
aproxima e é necessário ter muita calma, fé e esperança em vossos
corações.
Vós sois soldados do Cristo nestes momentos de dor e “ranger
de dentes”. Não receais. Segui avante. Nós estaremos convosco
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dando as intuições, bem como, a todos que desejarem ajudar.
O Planeta necessita passar por estes momentos difíceis para ser
saneado. Coragem e trabalho.
Durante a noite muito trabalho é realizado no astral através
de vossa ajuda. Estejais preparados para o momento, através de
preces e mentalização nos Trabalhadores do Espaço.
Paz em vossos corações.
Um extraterrestre amigo do Grupo
GESH – Julho de 1999

Nota:
Faz mais de 2 anos que nós, frequentadores do GESJ, colocamos
diariamente um copo cheio com água filtrada e tampado com um
pires na mesinha de cabeceira ou na copa todas as noites. Pela
manhã, após escovar os dentes, em jejum, bebemos toda a água.
Quanto ao copo que colocamos num cantinho da sala de entrada,
este fica descoberto; não pode se misturar com a louça da casa e deve
ser, diariamente, pela manhã, despejado no vaso e dar descarga ou
no tanque de lavar roupa e logo após abrir a torneira por um instante.
O que bebemos age como um preventivo, livrando o corpo físico de
doenças e epidemias. O que fica no chão, absorve as negatividades
que estejam no plano sutil.
Ambos os processos nos foram passados por um Irmão Extraterrestre.
Dificilmente um companheiro(a) fica doente.

43 - Muitos os espreitam
Queridos irmãos. Amados Trabalhadores do Bem.
Bendito seja o Amor do Cristo que nos tem reunido nesse Planeta
de trabalho e amor.
Estamos a postos e cuidamos para que seres infelizes não se
acerquem de vocês na tentativa de os enganarem.
Vistam-se simplesmente sem os rigores da vaidade humana
a dirigir sua conduta.
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Percorram seu trajeto diário sem a preocupação de se tornarem
notadas. Sabiam que seres negativos estão olhando vocês?
Limpem suas mentes das energias pesadas, das informações
que enodoam a vestimenta perispiritual.
Ingerir água pura mais vezes ao dia para lavar seus órgãos
internos. Atendam ao nosso apelo caritativo/ não como se
atendessem a um capricho qualquer, antes conservem em seus
corações as orientações que fazemos chegar até vocês, visando e
facilitando o sistema de proteção estabelecido para cada um.
Existem muitos que estão a observar-lhes os caminhos,
espreitando-os para avançarem, diante do menor descuido, com
um abraço mortal.
Auxiliem-nos em nossa tarefa e estarão auxiliando a vocês
mesmos.
Equipe Socorrista de Alfa e Ômega
GESH

44 - Transmigração
Vidência:
Fui desdobrada e levada a uma espécie de auditório onde através
de um telão eu assisti a uma reunião de Seres Extraterrestres.
Falavam sobre a tarefa de auxílio ao nosso Orbe e eram provenientes
de vários planetas e estrelas em missão na Terra.
Um Ser que estava coordenando a reunião, discorria sobre um
processo que alguns daqueles irmãos teriam que passar, para
adaptarem-se à vibração humana. Dizia, que pelos planos iniciais,
eles já deveriam encontrar-se encarnados na Terra, desempenhando
suas tarefas; porém, devido ao livre arbítrio dos terráqueos, as
famílias comprometidas em recebê-los por sua vibração compatível,
não lhes deram a oportunidade de nascimento e assim não puderam
encarnar por meio natural, em tempo hábil. Hoje já estariam adultos.
Por isso, a GFBU autorizou junto aos Senhores do Carma,
encarregados do programa de reencarnação na Terra, a realizarem
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a transmigração, a fim de que eles pudessem cumprir suas tarefas a
contento.
Diziam que a transmigração é um método muito mais doloroso
para os seres, que a realizam, do que a encarnação nossa, devido à
brusca mudança para o denso magnetismo do plano físico terrestre,
mas que o sacrifício era necessário devido às necessidades terrenas
requererem auxílio urgente.
Passaram ainda informações sobre o período de adaptação
vibratória ao novo corpo, e métodos de compatibilização, que não
consegui registrar, ao voltar para o meu corpo[10].
Viagem Astral
GESH - 16/07/1999

45 - Farol seguro
Vimos mais uma vez chamar vossa atenção para a necessidade
de vos esforçardes a fim de adquirir sólido equilíbrio interno.
A maturidade psicológica é elemento da maior importância para
que possais atravessar com segurança o caos que vos aguarda.
Não basta estar exteriormente preparados se vosso interior for
vacilante.
Manter o equilíbrio em qualquer circunstância, por mais
desordem e tumulto que houver, é vossa meta.
Se fordes dependentes de acontecimentos externos e vos
mantiverdes aferroados a apegos, sereis levados pela correnteza
do caos e nenhum serviço ao Alto podereis prestar.
Todos que estão sendo alertados acerca dos acontecimentos
vindouros, estão comprometidos em servir aos demais.
Cumpre utilizar vossas forças em manter a serenidade e calma,
para auxiliar com precisão. Por isso, atentai para as circunstâncias
[10] Acrescentamos, para maior esclarecimento, que esses Irmãos Maiores teriam que nascer em
lares onde houvesse acesso à alimentação, educação e moradia; todavia sabemos que esse tipo de
lar não quer e nem aceita ter filhos. Devido ao livre arbítrio alegam o direito de fazerem o planejamento familiar terrestre e derruba-se um compromisso espiritual assumido antes do reencarne, ou
seja, o planejamento familiar espiritual.
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que se apresentam diariamente. Tomai-as como um treinamento
necessário, ao desempenho futuro.
Aprender a ser equilibrado e seguro é tarefa cotidiana, e a
aprendizagem será proporcional ao vosso esforço e vontade.
Não deixeis escapar um instante sequer sem promoverdes
vossa melhoria a fim de que possais ser, o farol seguro a guiar os
viajantes sem rumo.
Órion
GESH - 19/07/1999

46 - O Medo
O medo é um poderoso agente corrosivo, que dilacera e destrói
as estruturas psíquicas e emocionais do indivíduo, levando-o à
queda.
Esse sentimento deve ser combatido por todos que se dispõem
a desenvolver a conscientização espiritual.
Nenhum acontecimento vindouro deve ser temido! A fé é o
antídoto para imunizar o homem desse agente destruidor.
A evolução somente é alcançada por meio das provas, que são
solicitadas pelos próprios indivíduos.
O espírito sabe a respeito de todos os instrumentos necessários
para seu crescimento, e a Providência Divina disponibiliza-os.
Assim, todas as provas são pedidas, para que no menor tempo
possível, o Ser humano alcance a maturidade e a conscientização.
Aprendei a passar pelos obstáculos sem vos deixar levar pelo
desânimo, ou lamentações e medo.
As provas, de agora em diante, serão muito duras para todos, e
é preciso que estejais fortalecidos na fé para que o medo não vos
torne vulneráveis às forças trevosas.
A energia é dada a vós. Aprendei a utilizá-la.
Comando Órion
GESH – 23/07/1999
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47 - A Serviço da Humanidade: Transmigração
Vidência:
Vi um sobrado se desmoronando, porém, não sabia a causa, se
terremoto ou furacão.
Assisti à morte de um homem que havia ficado debaixo dos
escombros. Podia ver que era louro e relativamente alto e magro.
Uma Equipe de Técnicos Espirituais auxiliava o seu desligamento.
Vi quando foi cortado o cordão fluídico, ao mesmo tempo em que
uma grande nave se aproximou e uma Equipe de Seres Extraterrestres
efetuou um interessante trabalho.
O espírito de um “ser extraterreno, fluídico e límpido”, foi ligado
aos corpos etérico e físico daquele homem que desencarnara. O
Extraterrestre parecia bastante incomodado com toda aquela
operação que lhe era muito dolorosa. O espírito do homem recém
desencarnado, ao contrário, estava sereno e amparado pela equipe
que o auxiliara naquele triste momento.
Alguém me disse telepaticamente, que toda a família daquele
homem havia morrido no desmoronamento.
Após algum tempo, em que o grupo de Extras executou a estranha
operação da ligação de um espírito de vibração elevada naquele corpo
humano, as Equipes de Socorro do plano físico da Terra chegaram
ao local, o homem foi retirado dos escombros e aparentemente sem
consciência.
Mudou a cena: Eu vi um homem, bem vestido, num aeroporto.
Aparentava 34 ou 35 anos, solitário e circunspecto; ia ministrar uma
palestra em algum lugar, por isso fazia algumas anotações.
O Ser que me acompanhava explicou-me, por via telepática, que
aquele homem era o extraterrestre que se utilizara do corpo físico
do morto, o qual havia antecipadamente autorizado o processo de
“Transmigração”.
Disse-me que a “Transmigração” nos tempos atuais é necessária
para que um grupo de extras, com tarefa definida nessa época, possa
realizá-la.
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Em seguida, vi o mesmo homem num quarto de hotel, simples, porém
com um toque aristocrático que me lembrou uma cultura europeia,
não sei porque mas a impressão foi essa. Ele fazia anotações num
computador portátil e escrevia em inglês. Seus olhos, aparentemente
normais, tinham um brilho diferente. Naquele momento ele começou
a comunicar-se comigo diretamente, dizendo que iria dormir para
que pudéssemos conversar livremente. Pediu-me calma e que não
ficasse tão espantada pela situação inusitada. Eis o dialogo:
Nome: Melhor seria dizer denominação simbólica: Étheris.
Procedência: Alfa Centauro.
Fenômeno: Transmigração. Dada a necessidade urgente de estar
auxiliando, utilizamos de um corpo carnal terrestre.
Motivo: Há tarefas que devem ser desenvolvidas no plano físico
e somente nele. Nós, Extraterrestres em missão, quando utilizamos
um corpo físico, apesar de suas limitações, conseguimos auxiliar
mais rapidamente nas tarefas urgentes que devem ser realizadas
em tempo hábil.
Motivo do Contato com nosso Grupo: Intercâmbio de informações
e partilhar tarefas.
Forma de Contato: Telepatia
proporcionada
pelo
desdobramento, visto que estou “encarnado”. Faço parte de um
“grupo de voluntários” designados para acompanhá-los nessa
etapa. Somos vários, e alguns de nós se utilizam de corpo físico;
porém, a maioria encontra-se nos planos sutis. Não passarei
informações sobre minha localização atual na Terra no plano
físico, porque isso não auxiliaria em nada o trabalho que temos a
desenvolver.
Tarefas: Todos os trabalhadores envolvidos na transição
planetária devem, urgentemente, colaborar para o equilíbrio
psíquico dos setores onde atuam, mantendo a serenidade
emocional, a estabilidade e clareza mental, e efetivamente praticar
o desapego.
Estais sendo treinados para atuardes como líderes, e sustentardes
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um mínimo de equilíbrio no Mundo em comoção. Esta tarefa deve
ser desempenhada mediante esforço contínuo. Haverá ainda
muitas provas duras a serem transpostas, antes que se inicie o
“Resgate”. É preciso perseverança, fé e entrega ao Serviço do Pai.
Por que nosso Grupo? Fazeis parte de uma Grande Rede de
Contato e Execução de Tarefas, dirigidas e supervisionadas pela
GFBU. Somos Seus interlocutores.
Compreendei, não viveis mais para vossas vidas pessoais,
projetos emocionais ou sonhos terrenos de toda espécie, pois
vossa proposta encarnatória é o Serviço ao Todo.
Conselhos:
a) Não pensar somente em si e nos seus familiares, amigos e
entes queridos. Cultivar o Amor Universal e irrestrito a todos os
seres.
b) Evitar orações somente para seus entes queridos. Utilizai
todo o tempo disponível para suplicar em benefício de todos
os necessitados. Dessa forma os vossos afetos serão também
atendidos.
c) Não pensar tanto no próprio processo de crescimento espiritual.
O que importa é ser útil ao Alto. Vossas falhas, deficiências e
problemas já foram considerados pelos Psicólogos Siderais e fostes
aceitos ao serviço. O ego tem muitas faces ocultas e armadilhas
sorrateiras. Enquanto vos preocupais demasiadamente com vosso
processo evolutivo, deixais de prestar auxílio aos carentes.
d) Não desgastar vossas energias com as situações cármicas que
se apresentam. Entregai ao Alto aquilo que não podeis modificar
e deixai livre vosso canal intuitivo. Entregai-vos verdadeiramente
ao serviço do PAI para ser bom instrumento de auxílio. Não serão
vossas forças pessoais que vos sustentarão nos dias vindouros,
mas a graça doada pelo Alto que vos dará suporte.
e) Estar preenchido pelo Amor para poder doar-se. Não cultivar
laços aprisionadores. Buscar antes de tudo extirpar os apegos já
existentes e gradativamente cultivar a isenção dos mesmos ante
  70

as situações exteriores, facilitando nosso auxílio telepático e sereis
mais úteis.
Acoplamento dos corpos: Utilizam-se apenas os corpos físico
e duplo etérico do ser humano cedente. A operação é realizada
por equipes especializadas que efetuam simultaneamente o
desligamento do cordão de prata do terráqueo e religam-no ao
perispírito do transmigrante, utilizando-se para isso uma alta
voltagem energética que efetua a fixação dos corpos.
Fatores importantes a serem considerados:
1) Pesquisa minuciosa a ser feita pela equipe responsável para
que a “transmigração” se efetue entre seres de vibração compatível,
pois o desnível energético intenso pode causar o insucesso da
operação, ou seja, o desencarne por rejeição do extraterrestre,
incapaz de se ligar a corpos muito densos.
2) Consentimento total, voluntário e irrestrito do ser humano
cedente, que ganha com isso benefícios cármicos consideráveis.
Esse consentimento é dado antes da morte do cedente.
Étheris[11]
Pedra Azul-Domingos Martins/ES
GESH – 06/08/1999

48 - Abertura de Mentes
Étheris - Conexão habilitada - Fase 02.
Motivo do Contato: Dar instruções. Há necessidade que as
informações passadas sobre transmigração sejam divulgadas,
pois este trabalho está sendo realizado como forma de auxílio à
humanidade.
Diversos Grupos de Serviço Espiritual estarão contando mais
amiúde com o auxílio direto dos Seres Transmigrados. Viemos
impulsionar o planejamento e execução no plano físico de
[11] Leiam o livro do Monge Tibetano, Lobsang Rampa: Entre os Monges do Tibeth. Ele mesmo tornou-se
um “Transmigrado”.
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algumas tarefas destinadas à Transição e Resgate.
Transmigração: Procedimento que possibilita a utilização do
corpo físico e duplo etérico anteriormente pertencentes a um ser
humano, que o cede voluntariamente ao Alto, para ser ocupado por
um Ser previamente designado e habilitado pela GFBU para missão
no Planeta Terra. O número de Seres Extraterrestres utilizando-se
da transmigração ainda é diminuto, mas se intensificará numa
fase próxima. Cabe ao “Grupo de Estudos Shama Hare” informar
e esclarecer a uma parcela da humanidade sobre a importância
desse processo que consiste em:
Abertura de mentes.
Preparação para momentos próximos.
Conscientização necessária e urgente.
Obs.: A forma como a transmigração será utilizada amplamente
pela GFBU, sua expansão e alcance serão informados posteriormente.
Grupos Contatados: Vários Grupos coligados ao Alto e ingressos
no Serviço de Transição Planetária estão recebendo idênticas
informações e tarefas similares. Não há restrições quanto às
instruções da GFBU. Todos os Grupos são peças importantes para
o desenvolvimento do Planejamento Maior e como tal, recebem
informações e tarefas. Estas últimas se diferenciam conforme a
necessidade e especialização de cada Grupo e do auxilio através
de transmigrantes em rede mundial.
Em razão de sermos poucos nesta situação e não termos
condição de estarmos presentes em corpo físico com todos
os Grupos Espirituais, então utilizamo-nos da comunicação
telepática e desdobramento astral. Importante lembrar que, como
estamos usando um corpo físico, também estamos sujeitos às Leis
que regem este plano, o que significa limitações quanto a espaço
e tempo; contudo, tais limitações não ocorrem quando usamos
apenas corpos sutis - astral ou mental - onde o acesso é facilitado.
Aviso/Alerta: Necessidade de todos os Trabalhadores do Cristo
desenvolverem seu canal intuitivo e elevarem suas vibrações, pois
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muitos irmãos ligados às Trevas se utilizam da forma extraterrestre
para confundir e dificultar os Obreiros do Bem. Identifica-se o
comunicante por seu tom vibratório.
Étheris
GESH – 14/08/1999

Nota:
Nós, do GESH, acrescentamos que já desmascaramos alguns,
através do olhar firme do canal nos olhos do comunicante. Além do
tom vibratório e do olhar, conhece-se também através do conteúdo
da mensagem. Quando fomos à Serra do Roncador, levamos
conosco três canais. Lembro-me que estávamos em Água Boa, Mato
Grosso, num quarto de hotel, fazendo nossa meditação das 21 horas.
Na hora da concentração para entrarmos em contato com nossos
Irmãos Maiores, um canal recebeu uma mensagem psicográfica de
uma mulher parecidíssima com Nefertite. A entidade fez questão
de se mostrar aos olhos espirituais do canal para não deixar
dúvidas. Tudo bem! Acontece que o conteúdo da mensagem, punha
abaixo, de maneira sutil e habilidosa, orientações que seguíamos,
rigorosamente, dos nossos Mentores. Não possuo faculdade
mediúnica, porém, há anos, dirijo Grupos e a prática desenvolve um
pouco nossa intuição e acima de tudo nosso senso crítico, e lógico,
desse modo, não é muito difícil separarmos o joio do trigo.
A mensagem terminou ao tempo em que outro canal também
terminava uma comunicação do nosso amado Comandante
Ashtar Sheran. Ao checarmos as mensagens vimos que a mesma
desmascarava a sósia de Nefertite. Aquele incidente não foi o primeiro
e creio que não será o último. Aos Dirigentes de Grupo sugerimos ler
com muita atenção e imparcialidade as mensagens contraditórias,
não se iludindo com a beleza do texto e suas orientações inusitadas.
Liguem-se a Jesus e não abram mão desse privilégio, pois segundo
a Bíblia, até Ele foi tentado...
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49 - Renúncia
Uma das maiores virtudes que deve ser alcançada pelo discípulo
do Bem é a renúncia.
Renúncia às palavras em excesso que ferem quais dardos
incisivos, a suscetibilidade dos irmãos e dispersam inutilmente
vossas energias.
Renúncia aos pensamentos vãos que engendram seu emitente
na teia dos desejos e o prendem às correntes cármicas.
Renúncia às discussões inúteis, pois reforçam o orgulho e
perturbam o equilíbrio interior.
Renúncia às vontades pessoais que nutrem o egoísmo e vos liga
a dor.
Renúncia aos sonhos mundanos que também vos prendem à
Terra e vos priva das excelsas belezas celestiais.
Essa lição, que de início vos parece amarga, é o antídoto que
vos livra definitivamente da dor, pois renunciar voluntariamente é
exercício que vos confere a real liberdade.
Aquele que nada deseja tudo adquire. Tem os Mestres por
companheiros e a Luz por guia.
Que a Paz esteja entre vós.
Amon
GESH – 03/09/1999

50 - A Rosa Branca da Paz
Vidência:
Vi uma imensa rosa branca no centro da mesa; seu miolo era
dourado e brilhava intensamente; seu perfume inundou o ambiente
e uma espécie de êxtase de imensa Paz tomou-me por inteira.
Mensagem:
Miríades de estrelas brilham no céu iluminando as noites escuras
e sem luar.
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Demonstram que não obstante as trevas, a Luz Divina sempre
ofertará seu Amor.
Assim como as estrelas fulguram na escuridão, vossos corações
resplandecem, quando permitis que o brilho de vossa chama
interna seja ofertado a vosso irmão, operando o seu despertar
interno.
Nós, irmãos mais velhos, regozijamo-nos em assistir o despertar
de vossa Luz própria.
Queremos ofertar-vos a rosa branca serena, da Paz.
Que seu perfume seja bálsamo a acalmar vosso coração e alma.
Que sua beleza amaine as dores de vosso espírito e vos dê
coragem, fortalecendo-vos.
Quando vossos sentidos não mais puderem contemplar a
singela rosa, recordai-vos de que ela floresce eternamente em
vossos corações, e desse solo fértil jamais será retirada.
Nosso amor acalentará vossas almas seja qual for a circunstância
e nossa aparente ausência apenas reforçará nossos laços
indissolúveis que não estão condicionados a limitações dos
sentidos físicos ou imperfeição dos corpos materiais.
Jamais vos esqueçais que vossa Luz interior é o farol seguro que
vos guiará rumo à vitória.
Um Instrutor de Órion
GESH – 10/09/1999

Nota:
Após a mensagem, o Instrutor disse-me que a rosa simbolizava as
mensagens e avisos que nos ofertam, e no momento em que o contato
telepático e sutil não mais ocorrer, nossa união com o Alto será
testada. Mas se a nossa fé vencer as provas, estaremos eternamente
unidos pela força do Amor sincero ao Ideal da Luz.
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51 - Mentes Equilibradas
Viagem Astral:
Fui levada até uma Cidade Intra. Visitei compartimentos onde
serão atendidos os resgatados e ali receberão, digamos, os primeiros
socorros.
Havia imensos salões que pareciam vazios, mas ao simples toque
em algum ponto apareciam macas que estavam embutidas nas
paredes e também aparelhos, os mais variados e estranhos, para
atendimento de urgência aos resgatados.
Em seguida, eu já estava em nosso salão de reunião, onde vi um ser
negativo muito feio, totalmente animalizado. Havia vários espíritos
trabalhadores da Casa e também irmãos extraterrestres que unidos,
usavam apenas força mental para conter aquele ser.
Depois que ele foi preso e retirado do ambiente após a recitação do
mantra, o salão foi totalmente inundado por uma Luz azul anil. Essa
Luz esterilizou o ambiente dos miasmas negativos que ali ficaram.
Logo após captei as seguintes palavras:
As vossas mentes equilibradas mantêm o equilíbrio desta Casa.
Os Seres das Trevas em bandos, atacam incessantemente os
pontos de Luz do Planeta e esta Casa é um ponto de Luz.
Todos os trabalhadores sinceros têm que perseverar com Fé,
Coragem e Resignação, acreditando sinceramente que não estão
sós.
Orai e Vigiai.
Vigiai vossos pensamentos, purificai vossas ações. São chegadas
as batalhas finais. Lutas sem tréguas.
Fé, Confiança, Trabalho e União são escudos contra os assédios
das Trevas.
Paz.
Amon
GESH – 24/09/1999
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52 - Linda Gota Azul no espaço sideral
Vidência:
Durante o mantra eu via partes do Planeta Terra: lindas florestas,
rios, cachoeiras, montanhas, tudo muito bonito.
Depois passei a ver terremotos, enchentes, guerras e muito sangue
derramado. Fiquei muito triste com estas últimas cenas. Recebi a
mensagem que vem a seguir:
Oh Planeta Terra!
Planeta que tanto amamos, onde pulsa o coração de Jesus!
Linda gota azul no espaço sideral.
Quanto lamentamos tanto sangue derramado em vossa face.
Quanto lamentamos tantos seres a tentar destruir e sugar a
vossa seiva amiga.
Oh Planeta!
Logo, logo, sereis agraciados com a suspensão das dores, das
lágrimas e dos lamentos que escutais.
Somente o Amor, a Luz e a Fraternidade hão de sobreviver a vos
iluminar e envolver. Sereis iluminados com a Luz Pura e Eterna do
Senhor dos Mundos.
Evoluam, seres humanos que aí habitam, pois o seu Planeta está
entrando em uma Nova Era onde somente a Paz e a Fraternidade
serão aceitas.
Eloim
GESH – 25/09/1999

53 - Fagulha de Luz
O servo amoroso e dedicado é uma fagulha de luz que clareia os
mais distantes rincões da Terra.
Sua chama é alimentada pela fé nos Mestres e em seu Eu Superior,
o que o torna capaz de dissolver as brumas das ilusões terrenas.
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Não desanima quando se depara com os obstáculos; ao contrário,
se fortalece nas dificuldades e aprende a libertar-se dos desejos
de seus corpos inferiores.
Em cada prova compreende que seus corpos são veículos para
aprendizagem e, como animais, necessitam ser domados para
servirem ao objetivo do Espírito Imortal.
Sabe conduzir sua mente para os planos superiores, conectandose com egrégoras evoluídas, o que o nutre e fortalece.
Compreende que esta vida de encarnado é uma escola dura,
mas muito útil à sua evolução.
Não perde a oportunidade de auxiliar aqueles que se encontram
perdidos no meio do caminho, pois reconhece que outrora foi
alçado do abismo pela misericórdia de almas abnegadas.
Cultiva a humildade, pois sabe que sua alma é una com todos os
seus semelhantes.
Amon
GESH - 27/09/1999

54 - Os focos de luz rareiam
Pululam na superfície do Planeta os seres das trevas que atraídos,
atraem mentes em desequilíbrio, tentam arrastá-las para abismos
escuros e úmidos, onde os vampirizam, transformando em seus
escravos.
Os “pontos luminosos” e protegidos pelas Forças do Bem sofrem
também o assédio constante dos “seres bestiais”, que tentam a
todo custo, arrastar as pessoas, mesmo aquelas que se encontram
com as Insígnias da Luz.
Os Focos de Luz rareiam. Muitos irmãos sucumbiram aos
chamamentos e tombaram.
Os poucos que restam lutam heroicamente e hão de sair
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vencedores, pois a vitória é sempre da Luz.
Orai e vigiai! As batalhas de “finais de tempos” são intensas e
ininterruptas.
Permanecei fortificados pela Fé e pelo Amor, e assim estareis
seguros.
Ficai na Paz e no Amor de Jesus.
Amon
Setiba-Guarapari(ES)
GESH - 09/10/1999

55 - Na passagem do ano
Vidência:
Vi uma reunião num enorme salão. Vários companheiros (as) do
GESJ estavam presentes, inclusive pessoas da assistência. Recebíamos
várias instruções passadas por um Irmão Extraterrestre. Havia muitas
outras pessoas que eu não conhecia; eram de diversas etnias e países,
mas a palestra era ministrada por via telepática por isso não havia
barreira de línguas. E todos se comunicavam telepaticamente.
Esclarecimentos:
Os Grupos de Trabalho que atuam no plano físico formam
rede de serviço monitorada e supervisionada pela GFBU. Apesar
de conscientemente, não terem conhecimentos são treinados
e instruídos periodicamente quando se reúnem para trocar
experiências, nas horas de adormecimento físico.
Na estrutura montada para a execução do resgate, a interação de
todos os Grupos é muito importante, para que sejam abordadas
todas as providências.
A consciência do grau de importância dos trabalhos a serem
executados é imprescindível, a fim de que todos os membros
dos diversos Grupos trabalhem unidos, propiciando o ambiente
interno e externo necessário ao êxito das tarefas.
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Recomendamos a todos os Grupos que realizem preces e
meditações na passagem do ano, pois as formas-pensamento
plasmadas pelas criaturas humanas, manipuladas pelos Comandos
das Trevas, trazem como consequência o aumento da violência, da
descrença e do caos no Orbe.
Haverá fase muito dura nos tempos que se aproximam. Recolheivos interiormente para armazenar energias e assim auxiliar
mais diretamente na limpeza do Astral da Terra. Quanto mais
concentrados e recolhidos estiverdes maior potencial de ajuda.
Contamos com vossa participação.
Um Emissário de Alnitak,
(Estrela da Constelação de Órion) Pedra Azul/ES
GESH – 06/11/1999

56 - Habitações Coletivas
Vidência:
Vi um enorme galpão. Muitas pessoas estavam naquele local e
nós estávamos morando ali. Era muito desconfortável e não havia
privacidade alguma. Apesar de o ambiente ser grande, o número de
pessoas era maior que sua capacidade. Dormíamos em cômodos
coletivos e os banheiros também eram coletivos. Tínhamos que
trabalhar muito. Plantávamos algumas coisas, porém, e era difícil
organizar as tarefas.
As pessoas eram completamente diferentes umas das outras.
Surgiam pequenas discussões e muito tumulto. Sabíamos que
havíamos perdido todos os nossos bens, que não possuíamos
mais nossas casas, e que deveríamos viver coletivamente; mas, os
temperamentos e a educação das pessoas ali presentes eram muito
diferentes. Havia pessoas das mais diversas religiões e classes sociais.
Era necessário dividir tarefas e organizar aquela situação para que
pudéssemos sobreviver; mas, era quase impossível.
Não tínhamos muita comida e a água era pouca.
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Um Ser Luminoso aproximou-se e falou o seguinte:
O Exercício da Paciência.
Os Servidores do Cristo devem cultivar o polimento constante
de suas arestas para que possam ser instrumentos afinados do
Grande Regente Universal.
As idiossincrasias da personalidade humana não podem ser
fator limitativo a vossas ações.
Hoje, estais acomodados ao convívio familiar e à escolha de
vossas amizades íntimas; no entanto, em futuro próximo tereis que
experimentar o desconforto de habitações coletivas e partilhar de
hábitos íntimos com pessoas desconhecidas.
Atentai para o fato de estar sendo treinados para organizar
e administrar núcleos grupais que por período relativamente
alongado tereis que conviver.
Nós vos temos alertado para modificardes vossas cristalizações
mentais, pois elas vos dificultam a execução das tarefas.
Não são apenas as afinidades o fator que determina a qualidade
de convívio entre as pessoas: o respeito às diferenças individuais
e o exercício da paciência são fatores determinantes para o
entendimento e harmonia do conjunto.
Concordando ou não tereis de aceitar o ambiente coletivo e
aprender a efetuar modificações e concessões diárias para garantir
a ordem. Por isso, desde este momento exercitai a neutralidade e
aprendei a aceitar as diferentes personalidades humanas.
O convívio diário nos vários conglomerados humano é exercício
útil ao desenvolvimento da convivência sadia. É possível manter
a integridade interior, mesmo estando em meio a uma multidão.
A sabedoria é adquirida pela prática reiterada dos princípios
Cristãos, dentre os quais a paciência e a compreensão.
Órion
Pedra Azul – Domingos Martins-ES
GESH – 06/11/1999
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57 - Retornareis à vossa origem
Quando não mais puderdes avançar porque vos faltam forças
para prosseguir.
Quando as dores avassalarem os corações de todos os que vos
cercam, e em vão a revolta tomar os espíritos mais enfraquecidos.
Quando não houver perspectiva de futuro e todas as esperanças
se esvaírem, somente restando a súplica pela cessação dos
sofrimentos.
Olhai para os céus e mesmo que vos pareça enegrecido, pedi
ao Pai a coragem para prosseguir, pois será o tempo de saldar os
últimos débitos com vosso Planeta.
Será o momento em que vosso Eu Superior vos enviará um
quantum energético que dinamizará vossas últimas forças.
Então estará próximo o fim. Retornareis a vossa origem.
Órion
Pedra Azul – Domingos Martins-ES
GESH – 06/11/1999

58 - Vosso equilíbrio é pedra fundamental
Vidência:
Vi fogos de artifício; era passagem de ano. Depois tive uma visão do
Astral Inferior. Vários seres monstruosos eram soltos, tendo acesso à
superfície. Logo após vi cenas de pessoas totalmente descontroladas
e desequilibradas, estavam apavoradas, com muito medo. Vi também
cenas de muita fome. E miséria generalizada.
Depois recebi a comunicação psicográfica:
Paz no Cristo Planetário.
As quedas institucionais, a miséria generalizada e a disseminação
progressiva da violência são fatores a serem considerados por
todos os trabalhadores da Luz.
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Vosso Mundo imerso em comoção mental e material começa a
descortinar a realidade que se apresenta no Plano Astral há algum
tempo.
A materialização da realidade astral, sendo drenada para o
plano físico, é consequência inexorável nos mundos regidos
pela Lei de Causa e Efeito.
Todas as substâncias deletérias, produzidas pelas mentes e
sentimentos humanos, devem ser devidamente expurgadas
no plano físico.
Vosso equilíbrio é pedra fundamental que vos proporcionará
a base para a manter forças suficientes a fim de enfrentardes os
dolorosos momentos previstos.
Quando os acontecimentos anunciados materializarem-se,
recordai-vos de nossos avisos constantes, e esforçai-vos para
vos manterdes serenos.
Epidemias e catástrofes naturais são fatos que contribuirão para
que os momentos de caos físicos se intensifiquem.
Os sinais já vos foram passados. Mantende a conexão e efetivai
as tarefas que vos cabe.
Antak
Pedra Azul – Domingos Martins-ES
GESH – 06/11/1999

59 - Palavras de Eliádne sobre um irmão
Lemos para o Grupo a matéria já escrita na divulgação Nº.24 [12]e
solicitamos, se possível, umas palavras de algum Instrutor Espiritual,
através de um dos nossos canais, para finalizarmos o assunto.
Mais uma vez, a resposta veio rápida, sem rodeios, através de um
Ser que se manifestou entre nós pela primeira vez e disse chamar-se
Eliádne e era do planeta Vênus.

[12] Leiam a divulgação nº 24 no nosso site: WWW.extraseintras.com.br
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“O pequeno Jonas, nosso pupilo, foi retirado do lamaçal, no
abismo onde viveu durante muitos anos.
A forma de cão foi a mais recente forma animal que lhe
conferimos, pois por muitas outras ele já passara. É uma maneira
de expurgar as vibrações dos sentimentos negativos existentes
nos seres rebeldes. Daí viverem sob aquela forma animal durante
muito tempo.
Ele já foi cobra, urubu-rei, bode, asno e coiote. A última foi a
atual. Já viveu vidas como ser humano, porém essas durante
curtos intervalos de tempo, o suficiente apenas para drenagem
de material denso do seu corpo astral.
Eis resumidamente sua história.
Em um passado muito distante, longínquo, Jonas era pequena
criança, filho de camponeses, muito amado por seus pais. Um
ser infantil perfeito de corpo e muito bonito. No entanto, havia
dentro dele um coração frio, cruel e ambicioso, compatível com
seus sentimentos inferiores, capaz de destruir tudo para satisfazer
seus desejos.
Margarida era sua mãe naquela existência e tudo que fez, foi
para conferir-lhe todas as condições de progresso.
Nada, entretanto, foi capaz de deter aquele pequeno ser
ambicioso, que ainda jovem, vendeu seus próprios pais para
herdar mais rapidamente seu pequeno sítio. Desse modo,
“pactuado com as sombras” que o assistiam e estimulavam seus
sonhos de perversidade, Jonas crescia rapidamente em bens e
valores materiais, enquanto seu espírito afundava-se nos charcos
pegajosos e traiçoeiros da fortuna fácil. Tudo quanto quis de
material ele conseguiu naquela e nas três encarnações seguintes.
Ao cabo da quarta vida, as cobranças começaram a rondar-lhe
a alma devedora e os espíritos das pessoas por ele prejudicadas
começaram a atormentar-lhe a vida, aparecendo para ele até no
plano físico.
Assim, jovem ainda, aos 24 anos, ficou louco, perseguido por
vozes e sons assustadores, gritos e blasfêmias daqueles que
haviam sofrido, devido aos seus desvarios.
Antes mesmo de alcançar os 30 anos, foi subjugado pelos seus
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algozes espirituais que o levaram ao suicídio e assim aconteceu
por mais duas curtas existências nas quais ele também se matou;
sempre muito jovem e entregue ao seu destino, escrito por sua
própria mão.
Ficou preso no Vale dos Suicidas durante longos anos, onde
fostes um dia levada a encontrá-lo. A partir daquele encontro
vindes tentando resgatá-lo.
Processo longo e demorado devido ao enorme abismo de trevas
que esse Ser, aquele nosso pequeno Jonas, erigiu para si próprio.
É preciso dizer que, Irmãos Maiores permaneceram sempre, na
luta para trazê-lo de volta ao caminho do Bem, até que, finalmente,
conseguiram através do processo de desgaste das tendências e
inclinações negativas, já descritas, das forças inferiores em formas
animais. (Antes de ser dada essa comunicação, Eliádne mostrou para
o canal o processo técnico muito complexo pelo qual o Jonas havia
passado. Algo difícil de descrever, por isso nem tentamos.)
O encontro consciente entre vós e ele tão desejado ocorreu
naquela noite em que fostes levada em tarefa e ele ali se encontrava
também em tarefa.
Não sabíamos se ele a reconheceria, porém, as palavras de amor
maternalmente depositadas em seu coração naquela infância tão
distante fizeram-no despertar e reconhecê-la depois de muitos
anos de isolamento e perseguições.
Santo é o Amor que atravessa as fronteiras do tempo e permanece
incólume reavivando o coração das criaturas.
Hoje, travando intensa luta contra o tempo perdido, trabalhando
com muita tenacidade na seara do Bem, o pequeno Jonas encontrase amadurecido em suas aspirações espirituais e fortalecido no
desejo de progresso.
A essa altura do seu lindo depoimento, ela me perguntou se eu
desejava saber sobre sua situação espiritual no momento.
Afirmamos que sim.
Ela então disse que Jonas já tem recuperada sua forma humana, de
homem, todavia, não se encontra ainda perfeitamente equilibrado
para um contato mais intenso com consciências encarnadas. E
continuou:
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Podemos afirmar ainda que não vos preocupeis; como filhos
queridos, Jesus tem olhado por ele, por vós e também por tantos
outros que, como Jonas, ainda andam mergulhados nas águas
turvas de um passado delituoso, enquanto outros incautos e
inconscientes iniciam nestas horas sua estrada em direção ao
declínio.
Orai, irmãos, todos vós, para que tais almas recuperem-se a
tempo e evitem essas quedas nestes tempos, fim de uma era, pois
os males que sofrerão, serão inomináveis.
Deus nos abençoe hoje e sempre.
Eliádne, uma irmã de VênusGESH - 29/11/1999

60 - Modificações Interiores
A conscientização de todas as fases que transformarão a
superfície da Terra foram, amiúde, apresentada aos servidores do
GESJ.
Solicitamos o auxílio na divulgação deste trabalho e fomos
atendidos.
No entanto, apesar dos inúmeros avisos, os corações humanos
ainda encontram-se iludidos pelo mundo transitório.
Quase toda energia doada pelas Esferas Superiores são gastas
com preocupações cotidianas, sejam financeiras, emocionais, ou
outra qualquer.
O apego aos entes queridos e ligações materiais são correntes que
agrilhoam profundamente, até mesmo vós outros, conhecedores
das duras situações que serão vivenciadas num tempo próximo.
Nosso alerta é urgente e necessário para que efetueis mudanças
imediatas em vossas vidas.
Abandonai as vestes escuras do egoísmo, ambição e dúvida.
As informações que são transmitidas, representam
responsabilidade para cada um de vós.
Não abandoneis as oportunidades que suplicastes.
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Por vosso exemplo de conduta e vibração, prestareis o auxílio
necessário aos caídos no caminho.
Apressai vossa renovação interior, porquanto, os períodos
vindouros trarão duras provas, e se vossa fortaleza interna não
estiver edificada sobre firmes conhecimentos, sucumbireis, e
outros cairão por vossa inércia.
Atentai para o trabalho urgente!
Órion
GESH - 21/12/1999

61 - Serenidade, equilíbrio e fé
Longo e doloroso percurso propiciou vossa evolução ao ponto
em que ora vos encontrais.
Não permiti que as duras provas que ainda vos aguardam sejam
capazes de demover do objetivo perseguido por vossa alma.
Segui adiante, seguros de que, acontecimentos desagradáveis e
perdas materiais e emocionais são instrumentos de ascese.
Entrai em contato íntimo com vosso Eu Superior e encontrareis
auxílio para prosseguirdes.
Não adieis as mudanças que já detectastes como necessárias.
Aprimorai-vos em vossos conhecimentos práticos para o auxílio
aos demais, trabalhando sem colocardes obstáculos mentais.
Elevai vossas vibrações por meio de vossa entrega e ações
práticas, assim, no momento de maior turbulência, estareis
preparados interna e externamente para coordenar e auxiliar
vossos irmãos.
Trabalhai na conscientização daqueles que já se encontram
abertos às informações.
No mais, é preciso serenidade, equilíbrio e fé.
Ivan[13]
GESH - 24/12/1999
[13] Patrulheiro da Nave Resgate do Comandante Yury.
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62 - A educação no Lar
Vidência:
Estava numa espécie de salão que se assemelhava a um cinema.
Havia um telão à minha frente. Fiquei curiosa e não entendia o que
se passava ali. Sentei-me e uma série de cenas foi surgindo no telão.
1ª cena: Vi um garotinho de uns três anos de idade, loirinho, de
olhos claros e muito belos, chorando, fazendo pirraça aos pais e
dando um verdadeiro show de malcriação. Os pais permaneciam
atônitos, fazendo todas as “vontades” da criança para que ela parasse
de chorar. Totalmente desnorteados e submissos.
2ª cena: Mostraram-me a radiografia astral daquela criança.
Ela era um extraterrestre, que há muito já estava aqui na Terra,
reencarnando-se. Mostraram-me a ficha cármica dele, onde estava
registrada a função de auxílio à humanidade que lhe foi destinada.
Porém, o Instrutor que falava sobre o menino esclarecia que a criação
permissiva dada pelos pais, que não tinham controle sobre aquela
criança, poderia comprometer a formação da sua personalidade,
dificultando a execução de planos traçados para ele no futuro.
3ª cena: Foi-me mostrada outra criança de uns 6 ou 7 anos que
participava de um culto familiar, onde ela realizava uma prece. Não
tive como identificar qual a religião, mas eram ocidentais. A serenidade
daquela criança e sua maneira madura de agir transmitiam paz e
segurança.
4ª cena: Mostrada sua radiografia astral, vi que também se
tratava de um Ser não terrícola. Era um intraterrestre. O Instrutor
falou-me sobre a disciplina e as regras de educação que aqueles
pais proporcionavam à menina, tornando-a um exemplo de
responsabilidade.
Não estava entendendo o motivo daquelas cenas, quando de
repente Étheris (o transmigrado) aproximou-se e sentando ao meu
lado falou:
Conexão habilitada.
Viemos em rede solicitar aos Grupos de Serviço conectados à
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GFBU que trabalhem na conscientização dos pais terrenos, no
sentido de educarem espiritualmente seus filhos.
Grande número de crianças encarnadas no presente momento
tem compromissos com fase de vital importância para o Planeta
Terra.
A necessidade de regras morais, imposição de limites e educação
com responsabilidade é essencial à formação desses seres, pois
quando se encontram ainda em tenra idade o Espírito não domina
plenamente os corpos inferiores e o Ser fica a mercê de impulsos
e uma certa instintividade, podendo facilmente desviar-se das
metas que sua alma traçou, especialmente se seus pais, tutores
ou instrutores no plano físico não executarem com seriedade, sem
apegos e sentimentalismos piegas, os compromissos assumidos
com aquele Ser recebido como filho.
Alertamos no sentido de envidarem esforços para que o maior
número de pais seja conscientizado da responsabilidade que
representa a educação e condução de almas nessa de Transição
Planetária, e uma grande parte, sequer pertence ao vosso Planeta.
Étheris, Vosso irmão transmigrado
GESH - 07/01/2000

63 - Caminheiros Perdidos
De estrelas muito distantes, das quais não mais recordais, vossos
irmãos que hoje estão à vossa frente, vos aguardam.
Muitos “trajes tendes vestido” nestes milênios de dor, e eis que
no momento, mais perto vos encontrais.
Aguardamo-vos com Amor.
Vós sois caminheiros perdidos que agora conscientes da vossa
jornada, a passos largos caminhais por não querer mais desviardes
do caminho.
Passo a passo, evoluindo sempre na trilha de espinhos estais a
brilhar, pois sois a lamparina a guiar os que ainda se arrastam, sem
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perderem a esperança de conhecer a Estrela.
Nossas mãos estão estendidas a vós e vossas mãos estendidas
sempre ao próximo.
Somos Unos no Trabalho de Fraternidade com Amor, tendo
Jesus a nos guiar e governar.
Seremos vitoriosos na Luz perene do Amor.
Somos guerreiros da Luz, não importa a dimensão.
Somos Unos no Amor, na Paz e na Evolução.
Sirius, do Comando Estelar da Hierarquia da Paz
GESH - 28/01/2000

64 - Resposta a uma carta [14]
Oh, humanidade descrente!
O perfil dos seres das trevas manifesta-se entre os homens que
assim o permitem e muitas vezes, em sã consciência. Entretanto,
quando a manifestação é da Luz, quantos questionamentos e
quantas dúvidas seus corações apresentam?!...
Perguntastes ao vosso íntimo o motivo desta contradição?
Vimos esclarecer-vos porque fomos chamados.
Estamos presentes no espaço e de nossa nave trabalhamos,
procurando reduzir o magnetismo pesado do Planeta Intruso
sobre vosso próprio Planeta.
Muitas das manifestações primitivas que ora se intensificam
no vosso Mundo decorrem da presença magnético-vibratória
daquele Astro. Porém, muito maior seria esta influência sobre
os habitantes da Terra caso a Providência Divina não estivesse a
protegê-la.
A nave vista foi a nossa, no trabalho que realizávamos.
[14] Este esclarecimento nos foi dado em virtude de uma carta que recebemos de um leitor sobre uma
nave espacial que foi vista e em seguida um clarão. Várias pessoas assistiram nitidamente o fato, contudo os cientistas negaram o fato, afirmando categoricamente que foi a queda de um asteroide.
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A explosão, resultado das atividades que realizamos.
A negação de nossa presença só faz retardar entre os homens,
a abertura das consciências: muitas adormecidas e outras
esquecidas.
Cada ser humano que trabalhar no atraso da manifestação
da Luz e da amplitude das consciências encarnadas terá sua
responsabilidade cobrada posteriormente.
Não ficarão impunes estes que se dizem cientistas e detêm
para si o poder sobre o conhecimento. De forma alguma este
poder lhes pertence.
O conhecimento faz parte do Universo e está acessível a
todos aqueles que forem merecedores.
Orai por esses irmãos que prejudicam, e muito, o trabalho junto
à humanidade terrena, pois duro será o momento em que terão
de responder por suas atitudes insanas.
Enfrentai-os na afirmativa de que estamos presentes trabalhando
em favor do Planeta Terra e da sua humanidade.
Estaremos sempre servindo conforme a Vontade do Supremo.
Pergunta - O Irmão está se referindo ao texto da carta que lemos?
Resposta - Fomos chamados quando despertaram interesse em
esclarecimentos.
Pergunta - Isso afirma que era uma Nave que estava circulando,
e os sábios querendo abafar o acontecimento, disseram tratar-se de
um asteróide.
Resposta - Nossa nave de trabalho foi vista e foi negada a sua
presença para os habitantes deste Planeta. Como sempre, eles
continuam negando, escondendo e mentindo.
Há de cessar esse procedimento, pois lentamente nos faremos
mais presentes, não apenas em vosso céu, mas, principalmente
em vossos corações. Desse modo, eles não poderão interferir,
negar. A Providência Divina cuida para que cada coisa esteja no
seu lugar, não importando o que a oposição faça.
Pergunta - Perguntamos sobre a presença de um urso grande,
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bonito, que apareceu no lugar onde estávamos concentrados. Se o
animal estava ali para nos proteger ou se ele fazia parte daquelas
paragens.
Resposta - Aquele “ser” faz parte daquele ambiente. Foi levado
até aqui, mais para receber, do que para dar.
Margarida - Obrigada, Irmão, pelos esclarecimentos que nos
destes.
Resposta - Sou o Comandante da Nave Limpeza, a qual é
conhecida como Estrela Azul.
Denomino-me Arcôve e coloco-me ao vosso dispor para sempre
que for necessário prestar outros esclarecimentos, conforme seja,
a Vontade do PAI.
Despeço-me em nome de Jesus.
Ficai na Paz dos Mestres Ascencionados.
Margarida - Que assim seja. Que Deus vos abençoe e a todos da
vossa Equipe de Trabalho.
Arcôve
Pedra Azul – Domingos Martins - ES
GESH - 11/03/2000

65 - Muitos são chamados
Prezados irmãos, Paz em Jesus.
Ouvistes o que vos disseram: “A semeadura é livre, mas a colheita
é obrigatória”.
Estais vivendo tempos em que as colheitas são abundantes.
Assim deve ser, pois tudo aquilo que plantastes, deveis colher para
que os campos estejam livres para a nova semeadura que virá.
Apressai-vos pois, irmãos tardios, em garantir que vossa colheita
seja farta, ainda que dolorosa. Mesmo que só as ervas daninhas
encham vossos cestos, prefira-as, a ter que partir com os cestos
vazios.
“Muitos são chamados, poucos os escolhidos”, porque poucos
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suportam a verdade.
Não sejais, também vós, guerreiros desertores. Encarai vossas
verdades e transformai-as em realidade.
Não esqueçais, somente através do trabalho e da confiança no
Pai podereis alcançar bom êxito.
Livrai-vos de vossos interesses pessoais, vivenciai agora um
momento da humanidade coletiva: a luta pelo soerguimento do
corpo causal de dores desta humanidade.
Sois parte integrante deste corpo e deveis contribuir com vossa
ascensão.
Dedicai-vos então às causas coletivas, ao bem com ao bem
comunitário.
Afastai-vos de tudo que vos convida ao individualismo egoísta,
malsão.
Aguardo-vos.
Arcôve
GESH - 10/04/2000

66 - Não estareis sós
Paz em vossos corações!
Paz seja convosco!
Irmãos, nesta Terra onde a dor e o sofrimento tornam-se, a
cada dia maiores, podeis contar conosco e com aqueles, que
comprometidos com a Luz, não se deixaram envolver pelos
chamados insistentes da vida mundana. São eles os que sustentam
as Forças da Esperança neste Orbe.
Bem sabeis que as Naves de Sustentação já estão sendo retiradas,
e que vosso planeta se mantém por um fio sustentador que é o
Sopro Divino da Luz.
O Pai vos chama e quer ver todos unidos em Seu Nome. O Pai
vos espera e deveis apressar vossos irmãos. A insistência não
convence, mas a persistência faz pensar.
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Já fostes avisados que Grupos Espiritualistas estão sendo
desligados da GFBU, por terem se desvinculado dos propósitos
altruístas de suas missões. Aliaram-se à comercialização das
informações. Dizem que com as práticas por eles oferecidas, os
seres ignorantes terão abertas, instantaneamente, as portas para
as consciências superiores. Engodo!
Mas os Grupos que continuam solidificados na Fé e no
compromisso assumido aceitam a sobrecarga de responsabilidade.
Vosso corpo físico se ressente, porém a causa é justa, e tendes
consciência disto.
Agradecemos o empenho e o amor fraterno que nos dirigis
e reafirmamos: não estais sozinhos. Não estareis sós quando
escurecer, nem quando o ranger dos dentes se fizer ouvir e as
expiações chegarem ao ápice de suas dores.
Antares
GESH - 17/06/2000

67 - A vida é bela
Ouço a voz do vento a sussurrar em meus ouvidos:
– A vida é bela!
Ouço as ondas do mar quebrando na areia da praia a gritar:
– A vida é bela!
Ouço o farfalhar das folhas das árvores a dizer num glorioso
coral:
– A vida é bela!
Ouço a chuva fina que cai, batendo no telhado como que a
cantar:
– A vida é bela!
No som melodioso dos pássaros bem-te-vi:
– A vida é bela!
No ladrar forte de um cão pastor:
– A vida é bela!
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No zumbido das abelhas:
– A vida é bela!
No beijo de um beija-flor:
– A vida é bela, eu sinto!
No sorriso inocente de uma criança ou na sobrancelha arqueada
de um pai.
No aconchego de um abraço materno ou nas histórias engraçadas
do vovô.
No cheiro gostoso do café da vovó ou simplesmente na luz do
Sol.
No brilho do manto azul salpicado de estrelas ou na lua cheia
sem dragões.
Eu sinto que a vida é bela.
Principalmente porque, o que sinto aqui, a comunhão de
sentimentos e os corações se unindo e se expandindo de amor por
um Mestre, por Aquele que ensinou que a vida não é somente
bela, ela é simples, e com simplicidade deve ser vivida.
Um beijo no coração de vocês.
Ami, Um Extraterrestre[15]
GESH - 10/08/2000

68 – Jesus rogou ao Pai misericórdia para vós
Paz, meus guerreiros!
Fostes atraídos para esta região com o propósito de ajudarem
no resgata com vossas vibrações. Trata-se do transporte de seres,
que pelo poder da oração, do trabalho de Grupos 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
[15] Este Ser, por opção de vida de seu povo, tem aparência de criança, porém, como diz no 1º volume do livro AMI: “tinha mais anos do que seria capaz de imaginar” e no 2º volume acrescenta: “não
somos todos crianças, apesar de que gostamos de manter essa aparência...”
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imaginar.
Em contrapartida, Generais das Trevas, aqui se fazem presentes
numa última tentativa de arrebatarem os seus comandados. Esta
área é de muito poder energético, pois aqui também encontra-se
uma das aberturas para Stelta, uma cidades intraterrestre.
São sete as entradas. A pedra (Pedra Azul) que vislumbrais é
o mastro, ponto marcado de passagem de naves que vêm do
Himalaia e seguem para o Planalto Central do Brasil e vice-versa.
Vossos sentidos, agora mais sutilizados, facilitam um pouco
nosso contato. Se vissem o Planeta hoje, como nós o vemos,
chorariam, pois do azul e belo de antigamente, ele se apresenta
cinzento, enegrecido, enfumaçado, pelas “formas pensamentos”
que são criadas, 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 desses o Comandante Yury vos disse: – Quando a
polícia terrestre perder o controle sobre os criminosos, os
infratores e os papéis se inverterem, é chegado o momento. E
pelo que vivenciais hoje, podeis afirmar: – Está mais próximo
do que esperamos.(Advertência em 26/08/2000).
Jesus rogou ao Pai misericórdia para vós. Mas os filhos não
respeitaram o pedido, não souberam absorver as lágrimas
derramadas pelo Mestre, e usando da condição de liberdade que
possuem, afloraram ainda mais a violência e a descrença. Julgamse 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, muitos não querem seguir.
Saúdo-vos em nome do Comandante Yury. Paz.
Ian[16]
Vigília - Pedra Azul – Domingos Martins – ES
GESH - 26/08/2000
[16] Extraterrestre que faz parte da Equipe do Planeta Patrulha do Comandante Yury
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69 - A Redenção
Buscai a força interior, trabalhai a fé, e avançai.
A hora é de luta, as batalhas se intensificam, os guerreiros se
preparam. Necessitamos de vós e vós necessitais de nós.
O Amor, força poderosa, poderia ter transformado a Terra, e
facilitado sua ascensão; mas, a densidade dos espíritos de seus
habitantes, devido aos pensamentos inferiores, atos impensados
e violentos, fez com que a dor fosse o remédio para a cura dos
seres humanos.
Nas mãos habilidosas de um ferreiro, o ferro bruto se desmancha
ao calor do fogo, torna-se maleável e adquire novas formas.
Na fornalha do fogo purificado o espírito vai aos poucos tomando
Forma Divina e cresce aos olhos do Pai.
Vosso Orbe chora, bem sabeis, e suas lágrimas recolhidas em
seus oceanos, transbordarão. E vós sereis içados e redimidos.
Antes que aconteça a redenção, tendes tarefa a cumprir e
batalhas a vencer até o último embate.
Sede firmes em vossos propósitos!
Sede corajosos!
Andrômeda
GESH - 03/11/2000

70 - Prudência e Vigilância
Nasce uma nova consciência nesta Humanidade Terrestre. Todos,
sem exceção, exigem mudanças.
A organização político-social obsoleta, o sistema políticoeconômico falido, a cultura em decadência e a ciência em
desespero, pois não consegue avançar em suas pesquisas.
O que sabiam sobre doenças transmissíveis, hoje cai
por terra, pois elas estão voltando com vírus mais fortes e
resistentes, atacando aqueles que carmicamente merecem
esta dor.
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O Novo vem caminhando lento no cérebro das criaturas. Vão
se renovando conceitos e ideias e não aceitando a cegueira, não
aceitando mais caminhar sem saber onde irão chegar.
Vossos governantes hoje, posso dizer, não detêm a chave do
poder, pois ninguém mais, pode intitular-se Potência, pois o Plano
Divino será cumprido.
A Terra terá um só governante, o Pai!
A União e a Cooperação serão as marcas da nova política. Tudo
para todos.
O bem comum será o principal objetivo da administração. A
evolução e o progresso geral serão os pontos mais importantes e
de supremacia. Estas mudanças começam a ser inseridas no novo
código de comportamento. Vossos jovens e crianças não serão os
mesmos. Marcados para serem a semente da Nova Humanidade,
resguardam suas mentes e corações.
É tempo de mudanças drásticas e estas trazem mais dor e
sofrimento. Porém, quando a dor se tornar insuportável, é
porque está perto do Fim.
A prudência e a vigilância devem ser praticadas no dia a dia dos
que se ofereceram ao trabalho e daqueles que se oferecem para
integrar à Missão Terra.
As Trevas lançam mão de ataques inusitados e atualmente
hipnotizam humanos, para conseguir o seu intento. Seres que
em outras vidas erraram, mas que nesta encarnação vieram
com o propósito de transformação, estão a sucumbir sob a ação
destes especialistas, que se aproveitam das horas noturnas para
implantarem péssimas recordações no consciente dessas pessoas.
Elas vão se transformando, retornando à forma antiga. Afastamse da Luz, e com poder de persuasão arrastam para junto de si,
os enfraquecidos e ignorantes da fé, os que ainda teimam em
valorizar apenas a vida material com seus prazeres e gozos.
Vigilância meus queridos, vigilância!
Paz!
Tuella
GESH - 15/11/00
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71 - Não haveria dor
Projeto Terra! Missão Terra!
É a união de esforços para ajudar esta humanidade evoluir.
União de seres intergalácticos que, abnegados, amorosos e
desprendidos da ilusão material e de que irmão é apenas aquele
da mesma raça, nacionalidade, ou aquele nascido dos mesmos
progenitores. Presentes neste orbe, eles estão a colaborar para a
edificação e instalação de um Novo Governo, de uma Nova Era.
Se os habitantes da Terra tivessem assimilado as lições ensinadas
do Mestre Maior Jesus, não seria necessária tanta dor e esta
mobilização universal. Seus próprios habitantes seriam capazes
de se organizarem, e dentro do Plano Divino, passariam da
terceira para a quarta dimensão em Paz, com alegria. Poderiam
assistir este momento mágico e belo de um satélite artificial
especialmente preparado para acolhê-los durante este período.
Veriam a Terra envolta pela Chama Purificadora no momento exato
na ascensão, e participariam daqueles momentos, sustentando-a
com seus eflúvios amorosos. E quando tudo estivesse terminado,
retornariam felizes para Casa e a reconstruiriam dentro dos moldes
e arquiteturas superiores, trabalhando dentro das Leis Divinas.
Não haveria dor, não haveria lágrimas, ranger de dentes, sangue
e violência. Seu astral inferior já estaria limpo pela ação caridosa
dos milhares e milhares de corações, que se disponibilizariam na
evangelização destes seres, envolvidos pelas teias da ilusão. Com
paciência e amor, eles despertariam e seriam mais alguns milhares
de seres terrestres somados ao Amor por esta Terra.
Se a vibração de seus habitantes tivesse atingido um nível muito
acima do que é hoje, seres involutivos, arraigados à dor, violência,
subjugação, ao sangue e poder, aqui não estariam a influenciá-los,
pois as vibrações de amor emitidas impediriam esses seres de aqui
se instalarem e permanecerem.
Se os habitantes da Terra tivessem seguido o Exemplo Divino
e amado seus irmãos como a si mesmos, não haveria divisões,
guerras, pobreza, doença e solidão.
  99

A Missão Terra foi articulada por não haver mais esperança de
um despertamento total das massas populacionais, evitando
a desintegração de um planeta ainda tão novo, pela ação
desrespeitosa e irresponsável de alguns dos seus habitantes.
Para impedir as mãos que provocam as guerras, só as mãos
dos que vivem plenamente a Paz, pois possuem força capaz de
impedir a destruição total.
Para prender as mãos dos que praticam o separativismo, dos
que vivem no egoísmo e desfrutam do poder, só as mãos dos que
vivem a Universalidade dos Povos.
Para segurar as mãos dos que se lançam nos charcos de sangue
e violência, somente as mãos daqueles que são puros de coração,
e vivenciam em si mesmos o Amor e a Luz. E assim, podem deter o
poderio e a disseminação das influências trevosas.
A Terra ascenderá e com ela apenas os que vibrarem na Luz, no
Amor, na Paz do Cristo Jesus.
Antak
Vigília em Jacaraípe – Serra - ES
GESH - 17/11/2000

72 - Em fase conclusiva
Jamais percam a esperança. Este Planeta entra num ciclo de
maior perturbação. As “portas abertas”[17], junto às influências dos
Senhores do Mal, fazem com que a movimentada algazarra astral
lhe turbe a mente e inquiete seu coração.
Filhos queridos, o cerco se fecha e a corda de sustentação que
permite este Mundo ainda se manter de pé, em equilíbrio, está
para se romper. É como se estivesse no último fio.
Não atenderam aos Apelos Divinos; não atenderam aos chamados
insistentes de nossos corações; não plantaram amor; a hora da
colheita chegou e seu terreno está vazia. Aqueles que acreditaram,
[17] Refere-se às portas da mente e do coração.
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tiveram fé e esperam pelo Cristo; que fizeram germinar a semente
da Boa Nova, colherão fartos frutos da esperança e verão a Paz
instalar-se, definitivamente.
A missão dos Seres das Estrelas na Terra está em fase conclusiva,
mas digo-lhes: Jesus clama por todos e tenta fazer ecoar nos
corações da Humanidade o Seu Chamado. Alguns despertam,
outros preferem abafar, ignorar. E assim a profecia se cumprirá:
Muitos os chamados, mas poucos os escolhidos!!
Não percam a esperança, pois atrás desta nuvem espessa e
escura, existe um céu claro, bonito, anil.
Não percam a Fé, o Cristo lhes fala aos corações, confortando-os,
garantindo-os o alento e a certeza da Nova Morada.
Paz esteja com todos. Paz sempre!
Centurion
GESH - 24/11/2000

73 - É chegado o momento do acerto
de contas com a Justiça Divina
Vejo o Planeta Vênus e depois Eliádne, que nos saúda em nome de
Jesus.
Perdi o início da mensagem porque fiquei muito emocionada, mas
ela nos falava dos nossos desafetos do passado que estão muito
próximos de nós, neste momento:
... vossos inimigos emanarão para vós o ácido do ódio que lhes
corrói o coração e caso não tenhais a fé e a coragem, a confiança
e o equilíbrio, sereis atingidos. É permitida a aproximação dos
vossos desafetos, porque é chegado o momento do acerto de
contas pendentes com a Justiça Divina.
Segui os preceitos do Meigo Rabino e nada temais.
Minhas irmãs e irmãos, aproxima-se mais e mais o momento
final e devereis, cada um de vós, estar fortalecido e firme para agir
com segurança e equilíbrio diante do quadro mundial de pavor e
pânico que se apresentará diante de vós.
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Esses irmãos ficarão próximos a vós o tempo suficiente para o
contato, as lembranças, a escolha do perdão e seguirem a Luz ou
o ódio caminhando para o degredo.
Nada temais irmãos, amigos, pois tendes tido contato com muitos
desafetos durante as batalhas, resgatando-os, contribuindo assim
para a redução da vossa pena cármica.
Com a aproximação desses infelizes vos sentir-vos-eis
incomodados com sentimentos confusos ou doentios, devido à
vibração deste ou daquele inimigo.
Venho também dizer-vos que nestes próximos dias vos defrontarvos-eis em batalhas, em planos inferiores; em decorrência devereis
alimentar-vos frugalmente nos dias que se seguem até a vigília.
Os Mestres vos orientam: mentes ligadas ao Alto, evitando
rusgas e contendas desnecessárias.
Trago-vos notícias de Jonas, que se encontra em plena evolução
dos sentidos humanos.
Tende vós a certeza da felicidade deste encontro.
Beijo-vos a face.
Despeço-me com Amor.
Eliádne[18] - A Venusiana
GESH - 17/12/2000

74 - As Sementes
Ainda há esperança deste Planeta florescer. As ervas daninhas
invadiram os Campos do Senhor e muitas sementes boas não
germinaram, ficaram à mercê das raízes intrusas. Muitas sementes
lançaram-se ao vento, e ainda hoje, não encontraram pousadas
em terra fértil.
Muitas moradas foram preparadas devidamente para recebê-los
em nossos centros de base. Vós sois sementes e semeadores. A
semente implantada em vós hoje, germinada e com bons frutos
[18] Ser que protege e orienta o nosso pequeno Jonas (Veja Divulgação nº24)
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será espalhada aos quatro cantos.
Existe pressa, e o tempo urge; tendes muito pouco tempo para
renovar vossa atitude e agir conforme as leis. Sois guerreiros e
vossas espadas não descansam. Batalhai tanto que vosso corpo
físico é atingido pelo cansaço.
As naves dos irmãos extraterrestres estão chegando aos milhares
para socorrer-vos. Portanto, abri vossos braços como asas e segui
alegres. Adiante encontrareis repouso, quando a tarefa já estiver
concluída.
Paz seja sempre.
Antares
GESH - 01/01/2001

75 - Cuidados especiais aos nossos corpos
Passo em revista esta tropa e vejo com alegria que seus soldados,
guerreiros da Luz, estão a postos novamente. É com euforia que
vos afirmo: mais uma batalha vencida, porém, ainda não é tempo
de descansar.
Um dos vossos corpos, ferido em combate, está em repouso em
nosso Centro de Operação e Recuperação. Em seis horas estareis
plenamente restabelecidos. Podereis sentir um pouco de tontura
ou dor de cabeça, no máximo.
Adentrastes em região árida e deserta de qualquer sentimento
de amor. Plantastes ali o girassol da esperança. Os seres recolhidos
continuarão sua hibernação por algum tempo, recebendo carga
diária de energia vital e fluidos de amor que extinguirão neles a
obra do mal. Enfim, sairão da ignorância e conhecerão a verdade
de suas vidas, reconhecendo o Cristo Jesus por Irmão e não
opositor às suas vontades; isso, para os que quiserem renovar-se,
mudar de rumo.
As batalhas continuarão, em conjunto ou individuais, e serão
travadas todas as noites, devido ao compromisso assumido, de
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reencaminhar vossos inimigos e afetos pretéritos. Aqueles que
possais enfrentar sozinhas, fareis; mas, as grandes batalhas, onde
o trabalho conjunto, a união dos elos e o cerco de Amor Universal
se fizerem necessários, nessas lutas estareis reunidas, e acreditais:
ainda serão muitas.
Como médico, vos dou permissão para seguirdes em paz.
Como irmão mais velho, alegro-me com vossa vitória que
também é nossa.
Paz em vossos corações.
Amor e Luz.
Karram - um extraterrestre amigo
GESH - 06/01/2001

76 - Socorro Fraterno
Paz, sempre!
Meus queridos, muitas cidades do astral inferior já estão
saneadas. Seus antigos habitantes, irmãos vossos, através do
socorro fraterno, já estão sob a orientação dos Servos Divinos que
os assistem e dirigem à preparação de encaminhamento para
mundos afins.
Alguns evoluíram tanto que, rogando a Jesus a graça da
oportunidade redentora do trabalho, ajudarão na tarefa mais
difícil da operação resgate: separar de um corpo físico estropiado
uma alma, acalmar e diminuir o quanto possível o pânico.
Como bem sabeis, existem neste Orbe muitas pessoas que têm
vibração angélica, mas nesta existência, ficaram ignorantes dos
reinos do Pai. Arraigadas às ideias errôneas preconizadas por
pessoas inescrupulosas, que visando lucro fácil, aproveitaram-se
da condição de pobreza e da ignorância para tirarem proveito.
Implantam, através de lavagem cerebral, a ideia de que o céu é
uma grande cidade, loteada a peso de ouro, e que só alcançarão
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esta cidade os eleitos do Pai, ou seja, os que confiarem e se
entregarem nas mãos dos ditos emissários.
Vosso Orbe sucumbirá aos raios e trovões. Do céu virá o socorro.
Vossos irmãos atentos aos sinais, apenas aguardam. Enquanto
isto, ide e divulgai insistentemente os ensinamentos de Jesus.
Paz, sempre!
Antak
GESH - 09/02/2001

77 - A Missão Terra avança
Boa noite, meus queridos irmãos!
As parábolas do Evangelho foram tecidas neste lenço para vós,
a fim de enxugar vossas lágrimas, fortalecer a coragem e dar
sustentáculo à fé.
A firmeza de propósito conduz o “iniciado à montanha”, mesmo
que o caminho desta escalada seja íngreme, estreito e cheio de
armadilhas. O “discípulo iniciado” persiste e vence.
As intempéries cotidianas brotam sob os pés, na vã tentativa
de desvirtuarem o caminhar, melindrar a vontade e enfraquecer
os objetivos e metas. O assédio das trevas, aos quais estais
acirradamente sujeitos, faz com que penseis, e muitas vezes traz
angústia ao coração, entristecendo a alma.
Digo que vosso penar está por terminar. A Missão Terra avança a
níveis acelerados. A invasão por terra e ar de agentes poluidores,
destruidores da defesa humana, farão de uma grande parte desta
humanidade seres debilitados, doentes e fracos.
A pobreza generalizada aumenta a cada segundo, sem que
as autoridades competentes das ricas potências se preocupem
com a situação caótica mundial. Muitos foram os chamados e os
alertas; muitos avisos ignorados pela força da vontade material,
no sentido de suplantar e sufocar a força crescente espiritual.
Paz na Terra, só quando esta cumprir seu ciclo e entrar em outra
dimensão.
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Luz na Terra, apenas a de Jesus, vosso Irmão e Seus abnegados
companheiros, que aqui permanecerão até o último instante de
provação.
Sois compelidos a entrar neste processo a níveis extrafísicos:
mental e astral, que colabora com o desgaste energético e físico
do vosso corpo humano. O amor será definitivamente implantado
quando as nações se unirem, e os povos derem as mãos, sem
preconceitos de qualquer natureza.
Meus queridos, nesta noite desejo-vos a Paz de Jesus, e que
sejais imantados por Sua Luz hoje e sempre.
Tuella
GESH - 16/02/2001

78 - Missão Resgate Terra
Quando me alistei voluntariamente para servir à Luz, ajudar
na Missão Resgate Terra, encontrei-me às voltas com muitos
questionamentos e pensamentos, porém, o que mais me comoveu
foi chegar ao Planeta. Vislumbrei tão belas paisagens, tão rica
diversidade, que chorei de alegria.
Meu propósito se confirmara mais uma vez, apesar de não
compreender como um povo que recebeu tanto do Pai, pudesse
escolher a dor para ascender. Nossos contatos, tímidos no início,
mas crescentes a cada encontro, inseriram vosso Grupo nos
Grupos de Voluntários dos Resgates Astrais, pois o socorro aos
irmãos desencarnados, já fazia parte da rotina dos trabalhos
desenvolvidos por vossa Casa.
Fostes aceitos pela Fraternidade Branca Universal e
pelos Conselhos para iniciardes o processo de divulgação,
principalmente, de esclarecimento e conhecimento sobre a
vida em outros planetas, inclusive a intraterrestre. Trabalho
aceito e executado com êxito.
O Grupo cresceu perante os olhos dos Irmãos Superiores, dos
Comandantes e seus Assessores, que atenderam à busca interna
da evolução dos componentes do mesmo. Apresentaram-se
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trazendo novas tarefas, às quais foram prontamente abraçadas e
cumpridas, apesar das dificuldades da lide diária de cada um de
vós.
Hoje, sois conhecidos Guerreiros, inseridos num contexto de
abrangência maior, onde também as responsabilidades são
maiores. Eu me sinto gratificado por haver iniciado com este
Grupo (GESJ) meus trabalhos aqui na Terra e com ele atingido o
patamar ao qual se encontra. Meu trabalho de despertamento
continua, iniciando outros Grupos e contatando os “enviados
das estrelas” que se encontram aqui encarnados. Muito feliz
me sinto e saibam: estou sempre presente.
Ranquilau [19]
GESH - 07/02/2001

79 - Senti pulsar o coração do Planeta
Senti que a Luz brilhou na Terra, quando estendestes a mão
amiga a vosso irmão.
Senti o olho de Deus sobre vós, quando acolhestes em vosso
coração os órfãos de espírito.
Senti pulsar o coração do planeta, o coração do mundo, quando
se esquecendo de vós, cuidastes do companheiro em queda.
Acrescentei à minha emoção, a vossa, quando recebestes do Pai
a confirmação da Paz.
Vossos pés antes vacilantes, hoje trilham seguros a estrada
traçada para garantir vossa evolução e assim, conquistando
degraus, avançam.
Em breve recebereis tarefa muito mais difícil que as“Divulgações”;
recebereis a tarefa do socorro emergente.
Paz, Amor e Luz.
Antares
GESH - 16/03/2001

[19] Primeiro Extraterrestres a se comunicar com o GESJ
  107

80 - Agir, falar, pensar
A abundância de informações já se encontra à vossa volta,
faltando-vos apenas os canais adequados para acoplá-las e
transformá-las em imagens, escrita ou falada, que seja de fácil
compreensão, para os sentidos humanos.
A realidade entre dois mundos é proporcional ao nível
de verdade que viveis, cada um de vós, com vossa própria
consciência e acuidade mental necessária para transmissão de
nossos pensamentos, emitidos na forma de onda magnetotelepática. Devem ser captados com a mente livre, e desprovida
de compromissos.
Servi ao Mestre, levando aos homens as mensagens de amor, tão
esquecidas nos dias de hoje. Canais receptivos, deveis estar agora
e sempre, pois a todo instante estaremos em contato.
O que vos desviará das tormentas serão vossas escolhas no agir,
falar, pensar. Só vós podereis livrar-vos da queda indesejável.
Ficai na Paz do Senhor dos Universos.
Omar de Órion
GESH - 16/03/2001

Obs.: A mensagem acima é um estímulo e uma advertência aos
canais. Realmente, basta termos um canal desenvolvido e nos
concentrarmos, que na certa receberemos mensagens. Isso sempre
aconteceu conosco, independentemente de hora, local e dia.

81 - Os caminhos da esquerda
Ungistes-me Senhor com o óleo santo de Vosso Suor.
Pusestes sobre minha cabeça o Selo da Verdade.
Aquecestes meu coração com o Fogo Sagrado de Vosso Espírito.
Marcastes sobre minha estrada Vossas Pegadas, para que eu não
me desviasse delas.
Senhor, contrita nesta prece, abro meu coração a este Planeta e
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dele deixo jorrar o Amor, a Luz, a Paz, que de Vós recebo.
Abro meus braços irmãos acolhendo-o em meu seio, como Vós
me acolhestes.
Mestre querido! Uno minhas preces à de milhares de irmãos,
pedindo misericórdia para nossos agressores e caluniadores.
Senhor, pousai Vosso Olhar nos corações dos pequeninos e sob
a irradiação de Vossa Luz os eleve até Vós.
Derramai paz sobre este Orbe e fazei imperar Vossa Lei Maior: o
Amor.
É verdade que os caminhos da esquerda da Luz são os mais
procurados, mas os que andam por esta estrada já estão colhendo
nos seus corações, os espinhos que semearam.
Caminham a passos lentos, mas é da Lei que um dia cheguem ao
final da estrada, mesmo que estropiados, esfarrapados, sangrando.
Mesmo assim, verão a Luz da Verdade.
Irmãos! Vosso orbe chega ao final do ciclo com um saldo negativo
em unidade física, mas a Luz se instala progressivamente, vai
rompendo as barreiras das trevas e recolhendo os filhos do Senhor
que hoje não têm mais forças para caminhar e lutar.
Irmãos! Estai sempre e sempre alertas, pois as armadilhas das
“Trevas” estarão sempre tentando burlar vossa vigilância e num
descuido vos arrebatar.
Vigiai e orai.
Graças vos rendo! Mestre Amigo! Hoje, agora e sempre.
Ananda Luz - Ser de Vênus, nossa amiga e irmã
GESH - 16/03/2001

  109

82 - Estéreis de Amor, Perdão e Luz
Ainda penso como poderia ter sido diferentes estes momentos.
Como o ser terrestre conseguiu acabar com “sua própria Casa”
(Terra), pensando que era o detentor de todo o poder do Universo.
Esta “Casa”, projetada pelos Engenheiros Siderais, para servir de
corrigenda e expiação, não conseguiu cumprir a missão em sua
totalidade.
Infiltraram-se aqui grupos de extraterrestres negativos, como os
Reptilianos e similares, elementos estéreis de amor, perdão e luz,
e em seus desvarios conduziram mais seres do que o esperado,
para a prática do mal. Travestidos de falsa luz e brilho, ofuscaram
os olhos daqueles de vontade fraca, que não se enquadraram às
normas e disciplinas salutares, da aprendizagem e correção de
conduta moral, ética.
Assim, os primeiros arregimentados chegaram. Percebendo a
facilidade que o ser terrestre se deixava influenciar negativamente,
outros “grupos” foram juntando-se aos demais, demarcando
território, até o Pai dizer basta.
Os que aqui estão, permanecerão até os momentos finais,
quando serão recolhidos e levados para lugares afins. Não
mais foi permitida a entrada de outros seres, que vibrando em
sintonia com os que aqui já se encontravam, comprometessem
a Missão-Terra.
Apesar dos avisos e chamados constantes do Alto, foram poucos
os que conseguiram rasgar o véu da ignorância e perceberem o
quão a luz é real. O Pai é Misericordioso, e as Leis do Cosmos não
podem ser feridas, sem que a reencarnação se faça presente, até
que a renovação do ser humano, retornando à ordem, tudo o que
foi desestruturado.
Ananda Luz
GESH - 30/03/2001
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83 - Desnudem-se
Desnudem-se os homens das trevas, dos ódios e da violência!
Desnudem-se os homens da escravidão dos sentidos materiais!
Desnudem-se os homens dos sentimentos inferiores de todos
os tipos, pois somente o Perdão, a Fraternidade e o Amor hão de
ancorar definitivamente nos corações passíveis de receberem a Luz
dos Centros Superiores, que jorrando com intensidade queimará
os desprevenidos e vestirá de júbilos os cordeiros piedosos.
Jesus é o nosso Pastor, Jardineiro Incansável e Irmão Amoroso.
Paz e Amor.
Ananda Luz
GESH - 27/04/2001

Nota:
Como esta mensagem não foi a primeira transmitida por essa irmã,
perguntamos quem seria ela e a resposta veio instantânea, através
da psicofonia:

Irmãos, Jesus vos abençoe!
Desejam conhecer-me. Aqui estou apresentando-me, no desejo
sincero de servir-vos, como seja possível, servindo antes de tudo,
aos desígnios da Luz. Se desejais endereçar-me perguntas, poderei
respondê-las.
M - Queremos saber quem sois, não por simples curiosidade,
mas, devido à vossa presença em nosso Grupo de vez em quando,
ofertando-nos orientações e amor.
A - Venho originalmente de outro Orbe trazendo a este Planeta
mãos operosas no serviço cristão e auxílio à humanidade, neste
período doloroso de transição.
Somos muitos e trazemos conosco, o coração repleto de amor
para ofertar-vos.
Onde a Luz Maior brilha, ali também nos fazemos presentes,
aproveitando a oportunidade para manifestar nossa dedicação,
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oferecendo-nos ao trabalho, encorajando a jornada das pequenas
almas, que caminham dirigindo os seus rumos no Planeta Terra.
Venho de Vênus. Igualmente, há milhares de anos terrestres,
viveu-se situação semelhante, que proporcionou a todo orbe e às
criaturas, grande salto evolutivo.
Venho dar a certeza de que tudo passará. Após a tormenta haverá
paz sobre a Terra. Haverá também reconstrução e progresso onde
o amor e a bondade caminharão lado a lado. Os homens serão
mais felizes ao reconstruírem e reproduzirem no plano físico o
Espírito do Amor Divino.
Esta certeza deverá ser o guia seguro de vossos passos, através
da escuridão temporária que recairá sobre a Terra. Quando faltar
a luz sob vossos olhos, mãos operosas vos guiarão com amor e
extremo cuidado, pois que sois sementes a germinar na Criação
de Deus; e nós, no papel atual de Jardineiros Celestes, a cuidar
para que germineis e floresceis no planeta, agora renovado em
forças e luz.
M - A Irmã trabalha na Equipe de Resgate sob o comando do
Comandante Yury?
A - Somos muitos e muitos Grupos de “extraterrestres”, como nos
chamais, dispersos ao redor da Terra, formados em equipes que
transitam livremente na realização dos trabalhos que lhes cabem.
Atualmente a “base de trabalho” a qual sirvo, remete-me
diretamente ao Comandante Ashtar Sheran. A ele me submeto,
acatando as orientações e indicações de tarefas.
M - A irmã também é guerreira?
A - Somos todos convertidos à Luz, por conseqüência Guerreiros
atuantes, ativos e permanentemente em posição de alerta,
especialmente, quando nos aproximamos de Mundos com
características de inferioridade, pois os seus habitantes avançam
sobre nós rapidamente, como é o caso deste Planeta.
M - Uma companheira nossa, canal, levantou-se de madrugada
e viu a gravura de um quadro, pendurado na parede do quarto,
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transformar-se em um “Reptiliano” muito feio e feroz, querendo
atacar seus filhos. Ela não teve medo. Pediu ajuda ao Pai Maior e
investiu contra a fera, que desapareceu do mesmo modo que chegou:
do nada. Perguntamos se isso foi uma realidade no plano espiritual?
A - Assim como as energias do planeta sofrem influências na
matéria, provenientes da energia produzida pela fusão atômica,
igualmente no plano Astral, tais energias podem e são manipuladas
por seres trevosos inteligentes, e aproveitadas na transmutação[20]
de corpos que são utilizados para aumentar o número de soldados
nos exércitos do mal.
Os seres mergulhados na energia da criação que escapa e é
manipulada, transformam-se em autômatos comandados pelas
mentes que os criaram.
Todas as formas de transmutação estão sendo agora utilizadas
por esses guerreiros das Trevas, a fim de conseguirem o maior
número possível de seres para seus exércitos, sabedores que são
do poder e da força da Luz.
Sabedores que são de que um Guerreiro da Luz combate
facilmente vários guerreiros das trevas, tentam tudo para aumentar
cada vez mais seu arsenal.
O homem não sabe e nem disso faz a menor ideia do quanto
a energia atômica, que de maneira irresponsável a utilizam,
gera danos maiores ainda nos planos invisíveis. Mas cada qual
certamente responderá por suas atitudes e suas consequências,
pois a cada um é dado construir. Tudo aquilo que o homem
recebe através do seu Interior destina-se à manutenção da vida
no Planeta. Qualquer desvio é obra meramente do homem e de
sua mente inferior.
Cabe-nos, e a vós, alertarmos a humanidade quanto à importante
tarefa de aplicar no Bem suas energias mentais, esforços físicos e
[20] Transmutação significa conversão, mudança de uma coisa em outra. No caso de nosso exemplo
acima, seria a conversão das energias de um ser encarnado, por seres trevosos, visando incutir na
casa mental desse ser, o medo, o pânico, o ódio, etc, dando a “brecha” necessária para que possam
melhor manipulá-lo, convertendo-o para o lado do mal e, dessa forma, aumentando seus exércitos.
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psíquicos, pois não há mais tempo para equívocos. A seleção já
se encontra em andamento e aquele que age na ausência da Luz,
está fazendo a sua escolha.
M - Nós vos agradecemos de todo coração, bem como aos nossos
Irmãos mais velhos, Jardineiros da Luz, que assistem ao crescimento
do nosso querido Planeta, impulsionando os seres humanos que aqui
habitam, a se adequarem dentro das Leis Morais da Vida.
A - Muitos companheiros virão até que estejamos todos entre
vós.
Que o Mestre Jesus nos ampare e oriente sempre.
Ananda Luz
GESH - 27/04/2001

84 - Festival de Wesak
Eis que, mais uma vez, vozes uníssonas se elevam ao Pai, numa
súplica amorosa de Misericórdia e agradecimento.
A Lua Cheia de Maio[21] marca a preparação do Retorno do Cristo
Cósmico a este Planeta. E desde então, esta concentração de
energia faz descer do céu, bênçãos abastecedoras para o espírito,
fortalecendo-o para as batalhas, mas principalmente, para os dias
de tormento e dor.
A “aceleração da rotação terrestre” traz desconfortos. A cada
momento máscaras caem, deixando livres os rostos da indiferença,
do falso poder autoritário e da subjugação. E mais, as vendas que
obscureciam os olhos daqueles que formam o Exército do Pai são
descerradas. As sombras do passado delituoso se apresentam,
dando-vos a oportunidade da reparação e do resgate.
Sois convocados mais uma vez e atendestes ao chamado do Pai.
Estareis protegidos como sempre estivestes, mas, a comunhão
[21] Festival de Wesak – representa uma tradição multimilenar no Oriente, que todos os anos, na lua
cheia (1ª) no mês de maio, é celebrado no Nepal e também em alguns lugares da Índia e no Ocidente. Na grande hora da lua cheia, os Mestres da GFBU derramam suas bênçãos sobre o Planeta Terra.
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de pensamentos, o silêncio, a reflexão, ajudarão no desempenho
do dever, graças ao Excelso Senhor, que permite sempre aos seus
filhos a oportunidade do crescimento e evolução espiritual.
Ish-Wan,
Festival de Wesak - Pedra Azul – Domingos Martins/ES
GESH - 04/05/2001

85 - Derramo sobre vós a Luz e a Paz
Vidência:
Vi-nos chegando ao laboratório e um Ser muito forte abriu a
porta. Ele já havia providenciado uns pequenos vagões, para que
pudéssemos carregar os ovos. O ser tinha uma aparência de quem
muito sofreu, marcada pela violência e arrogância. Agradecemos,
dizendo: – Que a Paz do Senhor Jesus se faça em seu coração!
Começamos o nosso trabalho. Novamente nos vi no palácio de
cristal situado no Himalaia. O mesmo ser que nos conduziu até lá
disse para silenciarmos e que observássemos a montanha; era a
montanha mais alta. Novamente o topo da montanha se abriu e
um jato de luz jorrou como explosão vulcânica, se expandindo no
Universo e descendo para a Terra. Era um espetáculo único e muito
belo. O Ser nos disse que a explosão de energia acontece três vezes
por ano. A montanha se abre e a Luz intensa jorra sobre toda Terra.
Derramo sobre vós o néctar da Vida Divina, para que possais
crescer na Fé e expandir vossos corações, envolvendo toda a
criação com a Luz do Amor Maior.
Derramo sobre vós o cálice da sabedoria, para que possais
absorver conhecimentos e adentrardes num círculo restrito de
trabalhadores.
Derramo sobre vós a Luz e a Paz, para que sejais abençoados
pacificadores e medianeiros nestes tempos difíceis de sofrimento
e dor.
Meus queridos, hoje sois abastecidos com uma carga nova de
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energia, que facilitará vossa ação nos trabalhos do Astral.
Que o Pai de Amor e Bondade vos conceda a Paz e a tranqüilidade,
para que possais vencer todos os testes e provas nos dias vindouros.
Amor e Luz.
Ananda Luz
Festival de Wesak - Pedra Azul/ES
GESH - 05/05/2001

86 - Somos Muitos
Quis a Misericórdia Divina que neste final de ciclo planetário nos
reuníssemos em trabalho, favorecendo essa humanidade.
Convocados pela Providência Divina, espalhamos nossa
presença em redor do orbe multiplicando nossos braços, nossas
mãos e nossos corações.
Cada ser convertido à Luz representa acréscimo de forças. Cada
irmão resgatado das trevas pesa negativamente na contabilidade
do mal.
Lenta, mas gradativamente, cresce o exército de Deus ganhando
novos pelotões de fiéis servidores.
Talvez, muitos possam realizar pouco, porém, certamente, virão
a poder mais. E assim nos despedimos nessa bela tarde de outono,
deixando-vos a certeza de que, se ainda pouco podeis realizar,
lembrai-vos com o maior encanto do muito que vireis a conquistar.
Que esta certeza possa ser a força propulsora de todo trabalho
espiritual que realizais no momento.
Despertastes para a realização de tarefas diárias nas horas
destinadas ao descanso do corpo físico, mas, para o vosso espírito,
representa mais uma vez, igual oportunidade de serviço.
Que o Senhor que habita em todos os Mundos, ampare-vos
firmemente os passos, a fim de que possais seguir-nos.
Paz sempre.
Ranquilau
GESH - Maio/2001
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87 - Ante os obstáculos não desanimeis
Paz em Jesus.
O Meigo Rabi da Galileia, que aportou neste Planeta há dois
milênios, insuflando os corações dos habitantes a amarem-se
incondicionalmente, ensinou o perdão das ofensas e o amor a
Deus sem limites, subjugando-se a este Amor Infindo.
As almas empedernidas e mentes ainda obtusas não acreditaram
e não confiaram e ainda hoje rastejam sobre o planeta, ou se
encontram adormecidos nas entranhas da Terra.
Acordai, meus irmãos! O tempo urge! O Cristo Jesus ressuscitado,
docemente vos conclama a segui-l’O, ainda hoje. O trabalho
na superfície é pesado, dolorido, exaustivo, mas ainda é, o que
necessitais para vosso crescimento.
As Falanges do Bem espalhadas pelo Planeta, amparam os que
sinceramente desejam seguir o Escolhido. Energias Superiores
abastecem os Centros de Energia e Luz espalhados pelo Orbe.
Não desanimeis perante os obstáculos, acreditai: eles são o
mínimo necessário à transformação do Planeta e dos seres que aí
habitam.
Paz em vossos corações.
Comando Órion
GESH - 05/06/2001

88 - Os chacais das sombras
Irmãos, está deflagrada a guerra! É a luta pelo pátrio poder, a verter
o sangue de irmãos sobre o solo, encharcando-o, alimentando
desse modo os chacais das sombras, que se refestelam no
banquete sanguinário.
Nestes redutos de terror, as trevas ululam felizes, por encontrarem
o eco de sua insânia nos corações humanos desprovidos de amor,
este santo remédio que os homens se recusam a tomar. Amor,
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antídoto contra todos os males e influências perniciosas.
Faz-se a guerra para justificar o trabalho dos armeiros.
Faz-se a guerra para justificar os ódios raciais, as escalas de
pobreza e riqueza; enfim, há milhões de justificativas para a
insanidade e a falta de fé dos homens, cidadãos inteligentes,
criados para evoluir e não para matar.
Bilhões de planetas flutuam nos universos infindos e em cada
um, seus habitantes seguem rigorosas leis imutáveis de evolução.
O vosso planeta, como os outros, também evolui regido
pelas mesmas leis universais, e vossa humanidade de hoje pesa
negativamente na arrancada evolutiva do planeta.
Paulatinamente, os pesos excessivos que dificultam o progresso
são retirados e dolorosamente as feridas planetárias cauterizadas.
O trabalho é árduo, mas para ser merecedor da “nova moradia”,
há que trabalhar ativamente em seu benefício.
O Planeta não suporta mais as agressões, mas confia em Deus, na
Força Superior, Criador Incriado, n’ Ele depositando suas angústias
finais, com resignação e coragem, para resplandecer renovado e
livre das mazelas que desfiguram sua face.
Perdoa e segue, qual mãe bondosa, que apenas espera o crescer
dos filhos amados.
Deus vos abençoe.
Natanael
GESH - 09/06/2001

89 - Limpeza do Astral Inferior: Região Oceânica
Viagem fora do corpo:
Vi e senti nitidamente a superfície de uma nave. Passei as mãos
sobre ela e percebi desenhos estranhos.
Embarcamos. Após alguns instantes mergulhamos no oceano.
Fomos ao fundo do mar em região muito profunda. Chegamos a um
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lugar onde havia outra nave, na qual estava o Comandante Ashtar
Sheran, que nos deu instruções para a continuação da descida,
alertando-nos para os perigos do lugar onde íamos trabalhar, pois se
tratava de região muito negativa e agressiva.
Descemos mais e mais. Região muito escura. Em determinado
local lutamos com uma “coisa” que não consegui definir. Lutamos
e destruímos aquele “ser negativo” que parecia não possuir mente
e vida própria; agia como se fosse comandado à distância por uma
mente poderosa e negativa.
Difícil de explicar, aquilo que não conhecemos, principalmente no
Plano Astral. Nessa viagem para limpeza astral, resgatamos muitos
seres que ali estavam prisioneiros.
Realizada essa tarefa, recebi a seguinte comunicação:
Salve Jesus! Salve a Força! Salve a Luz!
Existem no Planeta, em regiões insondáveis aos seres humanos,
mentes negativas de intenso magnetismo inferior que são
comandadas à distância por poderosas e operosas mentes do
mal. Aqueles pontos atraem seres que vibram na mesma sintonia,
mantendo-os presos, e ao mesmo tempo, alimentando-os e os
mantêm vivos por milênios.
Essa força inferior tem poder de desencadear tormentas que
atraem para si outros seres invigilantes.
Tais redutos estão gradativamente sendo anulados pelas
Forças do Bem que saneiam o Planeta, libertando as almas
cativas e desativando o magnetismo inferior que as mantinha
em tão dolorosa condição. Esses seres aprisionados foram piratas
sanguinários, donos de navios negreiros, traficantes de escravos e
outros bárbaros cruéis presos e imantados naqueles locais, onde
se encontram até os dias atuais.
Libertos, os espíritos foram encaminhados aos seus destinos. A
força inferior que os aprisionava foi desativada, enfraquecendo
“aquele” que com sua grande força mental mantinha-os
segregados.
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Vossos corpos físicos se ressentem dos intensos trabalhos.
Mantende-vos confiantes e corajosos.
Sois guiados pelas Forças da Luz.
Paz em Jesus.
Ananda Luz
GESH - 22/06/2001

90 - “Pontos de Luz” que se apagam
Paz em Jesus.
Por toda a superfície do Planeta o Exército do Bem trabalha
incansavelmente na “Transição Planetária”.
Os nossos corações entristecem-se pelos “Pontos de Luz”
que são apagados, desviando os seres do trabalho redentor
de ascese espiritual.
Sobrecarregados de trabalho encontram-se os servidores fiéis.
Que o Mestre Jesus vos abençoe, abastecendo-vos com Luzes e
forças para a tarefa redentora que realizais.
Estamos unidos convosco há muito, em trabalho realizado em
nome da Paz.
Ranquilau
GESH - 10/07/2001

91 - A Casa de Caridade
Saudações!
As paredes desta Casa ergueram-se sólidas e firmes porque a
estrutura que a sustenta é o Amor.
Sublime Inspiração Divina concebeu as Casas de Caridade, por
isso, todas elas recebem proteção. Entretanto, ao condutor cabe
perpetuar a Obra Divina, conduzindo-a conforme a Lei, a grandiosa
tarefa de acolher e orientar todos os espíritos que ali aportam
deste, ou de outros planos da vida, dando prosseguimento à dupla
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tarefa de servir e ser servido, pois quanto mais ampara, mais será
amparado.
Deus oferta aos homens, as condições para progredirem através
do corpo físico. Contudo, cabe ao homem, a disposição de
caminhar, e a sabedoria de ter como guia de seus passos, não as
frívolas gloríolas ou prazeres terrestres, porém, a verdadeira Luz.
Cada pessoa carente que adentra um Templo de Luz, permite
aos seres humanos ali abrigados: a verificação da “disposição” que
os anima, o “caminho” no qual trilham e a “força” que os guia. Assim
não fosse, não haveria justiça, em se doar e nada receber.
As dificuldades maiores ou menores definem-se de acordo com
o perfil e o estágio de evolução de cada ser, dependendo da altura
já alcançada do “monte” em que se encontra.
Recebei, irmãos, vossas provas! Que nada vos pese além da conta
de vossa própria carga esquecida, negligenciada, abandonada ou
simplesmente ignorada no caminho.
Salve a Bondade Divina que a despeito de vossas fraquezas,
sustentar-vos-á até o fim.
Janaína.
Vossa irmã de Júpiter
GESH - 18/08/2001

Margarida - Com muita alegria e carinho agradecemos esta visita.
Nota:
Primeira vez que essa Irmã se manifesta entre nós, apesar de já
termos, ao longo dos anos, recebido visita de irmãos de Júpiter.
Vidência:
Vi um dínamo/gerador que emitia intensa corrente de luz branca
e amarela formando um poderoso redemoinho que ao invés de girar
para dentro girava para fora, espargindo sua força por toda a Casa
(GESJ), fortalecendo as paredes do Grupo.
Obs: Essa força/luz era da irmã Janaína.
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92 - Fada Madrinha
Eu queria ser uma Fada Madrinha, para ter uma varinha mágica,
com uma estrela na ponta, com ela tocar os corações das “pessoas
grandes” da Terra e fazê-las pensar que não podem matar, que as
bombas e mísseis são maus e que a terra ficará seca, estéril e o
Mundo desabitado, se tudo for poluído.
Eu viajei pela Terra, este planeta de vocês e vi tantas coisas bonitas,
que chorei. Eu nunca tinha visto um lago tão azul [22] dentro de uma
caverna e cardumes de peixinhos coloridos brincaram comigo. Vi
nas florestas muitos bichos estranhos, porém bonitos. Vi crianças
como eu, só que eu já sou um pouco grande, brincando felizes.
Mas também vi nascentes de rios secando, florestas pegando fogo
e vi muitas crianças, como eu, chorando.
Eu digo que não é certo fazer criança sofrer. Penso que as
pessoas grandes deste Planeta deviam ler o Livro Sagrado de
Jesus e pensar:
Será que gostariam de receber igual o que têm dado ao seu
semelhante?
Será que muitas bombas, muita fome é o sonho que eles têm
sonhado para seus irmãos?
Se sonham tão ruim assim, não merecem mesmo viver neste
planeta tão lindo.
Eu querida mesmo ser uma Fada Madrinha, para fazer brilhar
uma estrela no coração de cada criança da Terra; e assim,
iluminados, eles iriam dirigir este Mundo. E como criança só tem
sonhos bonitos e coloridos, este Planeta seria o mais lindo e feliz
do Universo.
Thianny [23]
GESH - 12/10/2001

[22] Existe na Chapada Diamantina/BA - Brasil
[23] Uma criança extraterrestre em visita a Terra
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93 - Tempo Perdido
Salve Jesus. Salve a Luz.
Permite a Bondade do PAI que Forças Superiores ancorem na
Terra, impulsionando os seres, conclamando-os à Luz.
Pobres seres humanos imersos nos seus pequenos egos.
Supervalorizam o supérfluo em detrimento do imortal.
Ecoam nos espaços os pedidos de Paz, que se perdem sem
alcançar objetivo algum, pois saem da boca sem passar pelo
coração. Sem forças, não alcançam as Forças Superiores.
Empobrecidos pelo egoísmo e o imediatismo, continuam os
seres com os corações sedentos de algo, que não conseguem
enxergar. Apesar de estarem imersos na Luz, não alcançam suas
benesses pela recusa sistemática de mudanças, em deixar o ser
humano novo emergir, ficando o passado para trás.
Acordai irmãos terráqueos! Amanhã chorareis lágrimas amargas
pelo tempo perdido na cegueira, pois o pior cego é aquele que
não quer enxergar, mesmo sabendo da Presença da Luz.
Salve a Luz. Salve a Paz. Salve o Amor.
Ananda Luz
Ser de Vênus – Integrante do Comando Ashtar Sheran
GESH -19/10/2001

94 - Sede holofotes de luz
Irmãos, uni-vos. A esfera terrestre escurece e adensa-se em meio
aos atos insensatos decorrentes das paixões humanas.
Fortalecei-vos através da união, para que as densas vibrações
não vos arrastem à inércia, quando essa humanidade mais precisar
de vossa atuação.
Somente a união poderá garantir-vos a força vibratória suficiente
para permanência na claridade do amor, pois “é dando que se
recebe”.
O cerco fecha-se e as feras acuadas avançam contra os Núcleos
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dos Trabalhadores da Luz. Todo cuidado é pouco; trabalho
incessante, muita fé e oração devem formar a base de vossas
atividades.
Sede holofotes de luz àquelas criaturas que vagam na penumbra,
ofertando-lhes local seguro para sua renovação.
Paz sempre.
Ranquilau
GESH - 04/12/2001

95 - Pensam que não vemos...
Vidência:
Vi uma imensa nave se aproximar. Ela foi descendo lentamente
e posicionou-se sobre minha cabeça. Parecia que a nave iria me
achatar, mas, ao entrar em contato com ela, meu corpo espiritual que
realizava a tarefa foi se moldando, até estar totalmente envolto pela
estrutura da base. Então, percebi com surpresa e entusiasmo que me
encontrava, através daquele processo, dentro da nave.
Como se já conhecesse o ambiente, segui por uma escada, atravessei
rampas extensas, subindo para andares superiores da nave, até
alcançar o que chamaria de hangar, pois havia algumas pequenas
naves estacionadas. Alguém informa que são naves patrulhas.
São sete naves, uma para cada uma de nós (somos sete). Ao lado
de cada nave, uma roupa especial com aparência metálica. No teto
do salão onde eu estava, notei um painel luminoso com uma rota de
trabalho, que era o trajeto que deveríamos percorrer, patrulhando,
em busca de guerreiros do mal.
Nossa tarefa nesse tipo de trabalho não é atacar nem prender,
apenas passar por lugares reconhecendo o local, identificando a
presença, ou não, desses seres. Em cada uma de nossas naves há uma
réplica do painel maior onde devemos identificar e marcar a presença
que descobrirmos e após o trabalho retornar à base. Estabeleci
mentalmente um breve diálogo com meu tutor na viagem e fiz-lhe
algumas perguntas:
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P - Tornamo-nos também patrulheiras? Onde?
R - Espaço ao redor do Planeta, na atmosfera e no astral.
P - Algum problema com os Portais?
R - Sim, nada grave, porém há necessidade de mais cuidado e
patrulhamento.
Médium:
Confirmando o que me foi dito, vejo seres manifestando-se e
sumindo. São tipos de formas estranhas, formas desordenadas, sem
nenhum padrão, como se os átomos estivessem desestruturados,
como, ao se materializarem, algo não encaixasse muito bem. Vi
caranguejos, rinocerontes, búfalos e outros animais, todavia, patas de
um, corpo de outro, cabeças de outros; formas monstruosas. Conclui
que aqueles seres das Trevas queriam materializar-se na Terra,
aproveitando a situação caótica atual, porém não conheciam a
fórmula certa para conseguirem êxito, por isso, ficavam só nas
tentativas.
Existe uma barreira no espaço que não os deixa passar, formada
pelas naves dos Extraterrestres irmãos, a serviço da GFBU. Além
disso, o magnetismo do próprio planeta possui algo incompatível
com as tais “naves dos intrusos”. Por mais que os “seres negativos”
tentem construir o tal “portal”, cada tentativa é frustrada, pois
sempre falta algo e os portais se desmancham. Não dá para
explicar. Diante desta incompetência, os trevosos ficam cada vez
mais frustrados e coléricos.
Pensam eles: – Como seria facilitado o domínio permanente da
Terra se houvesse ajuda dos “irmãos do Universo Negro”, aos que
aqui se encontram...
Há vidas e vidas, bilhões, trilhões de todas as vibrações existentes
em vários Universos.
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96 - Trabalhai e Trabalhai
Guiados pela Força Superior do Bem seguis confiantes.
O vosso planeta encontra-se sitiado pela escuridão dos corações
endurecidos e pelo materialismo imediatista que apenas vê e
sente os privilégios do momento, abastecendo as Trevas que se
banqueteiam sobre os incautos da fé.
Acautelai-vos! As sombras vos espreitam.
Os escudos protetores estão ativados.
Mantende-vos serenas e confiantes. O momento planetário
assim o requer, pois quem não o fizer se deixa levar pela onda
violenta e densa que assedia as mentes desequilibradas.
Trabalhai, trabalhai, trabalhai sempre, com amor.
Ranquilau
GESH - 12/01/2002

97 - O Oriente fervilha
Em nome de Jesus, mais uma vez nos reunimos.
O alerta está acionado. O Oriente fervilha em conflitos que já
não podem mais ser controlados.
Vossos irmãos americanos atacam na clandestinidade o Iraque e
a resposta a estas afrontas vem de imediato.
São muitos os soldados a pôr suas vidas em prol de um ideal
de escravidão. Aqueles que se julgam superiores, raça elevada
e escolhida, não possuem a humildade de mirar a si próprio e
perceber que seu povo está doente. Incentivados a valorizar a vida
material, não cuidarão das almas de seus filhos. A Luz espiritual
do esclarecimento ficou escondida, e os poucos que se aventuram
a procurá-la e expandi-la, o fazem como nos tempos de Jesus,
solitariamente.
O Oriente fervilha, e não existe mais um ponto sequer que não
esteja contaminado pelas guerras ou guerrilhas. O povo humilde
assiste a tudo inerte, rogando a Alá, o fim. A incredulidade de
muitos aumenta o sofrimento de todos.
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Estamos reunidos a pedido da Confederação, para que Grupos
Socorristas dêem suporte aos irmãos superiores que descem à Terra
nestes momentos, para deterem a mão que, impacientemente,
espera o toque, para lançar pelo Mundo a devastação.
Nossas tarefas são de suporte e sustentação energética, pois é
necessário que as áreas em que nossos irmãos atuarão tenham um
mínimo de frequência harmônica, para que possam se materializar
e servir com sensatez.
Caso a operação desta vez não tenha êxito, pois o livre arbítrio,
senhor de vossas provações, será sempre respeitado. Outros
Grupos já se preparam para entrar em ação. O Pai assim o
determina.
O Pai de Amor e Misericórdia fará reluzir no céu do Oriente o Seu
sinal.
Jesus vos abençoe! Paz e Amor!
Tuella
GESH - 26/01/2002

98 - Buscai a Luz, sempre!
Irmãos!
Existem momentos em que o céu parece cair sobre nossas
cabeças, como núvens escuras, pesadas.
Pensamos talvez não suportar a tempestade que se avizinha em
nossa direção.
Recolhamo-nos em oração e, de cabeça baixa, joelhos
flexionados e mãos postas, supliquemos. Ao terminar a singela
prece, percebemos que um lindo céu azul anil, se abre diante de
nós, como uma nova oportunidade.
Buscai a Luz sempre. Dessa forma a Luz não vos abandonará.
Ananda Luz
GESH - 23/02/2002
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99 - A Insanidade Humana
Fecho os olhos e vejo sobre nós uma nave em forma de prato, muito
colorida.
Ami, extraterrestre amigo, desce e fala:
Paz em Jesus.
Muito entristece os nossos corações, os destinos das crianças no
atual estágio do Planeta Terra.
Sabemos que seus carmas, de espíritos endividados com a
Lei, provocam desvios e sofrimentos. Mas, a insanidade humana
atingiu tão grandes proporções, que permitiu a escravidão infantil
em todos os sentidos: drogas, violências, guerras e abusos de toda
espécie.
A mente humana não distingue mais os limites da insanidade.
Está havendo uma loucura coletiva?
O que há mesmo é o afastamento sistemático e consciente das
Leis de Deus, Leis Universais, que permitem a evolução dos Seres
e Planetas.
Pobres criaturas humanas, descobrirão muito tarde, o engano
das escolhas.
As crianças, essas somente na Nova Era encontrarão na Terra a
paz tão almejada.
Paz e amor.
Ami
GESH - 27/02/2002

100 - Fé e Crença
Queridos irmãos do Coração de Jesus!
A contaminação de vossa atmosfera por formas mentais
manipuladas, dificultam nosso contato. A aceleração terrena se
intensifica e a cadeia de vossos dias se contrai.
Vivenciais momentos de difícil lida, e ao se abrirem “os portais”
das Regiões Abismais, forças poderosas das trevas, rebeladas
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pelos anos de aprisionamento, assediarão impiedosamente as
criaturas imprevidentes, desequilibrando seu corpo físico, mas,
principalmente sua mente.
O cerco se fecha. O fogo cruzado impede-vos de conduzir com
agilidade e clareza. É imperativo a Fé, pois dias virão em que a dor
será tão grande e a sensação de abandono e solidão tão fortes,
que se não estiverdes firmes no crer, sendo astutos e prudentes
em todos os vossos atos, sereis presas fáceis das armadilhas que
serão colocadas em vosso caminho.
Mesmo que não possais mais ouvir, sentir e detectar nossa
presença, deveis ativar vossas “antenas da intuição” e sentireis que
estamos a velar por vós.
A União, a Sintonia, a Harmonia do Grupo, trarão para vossas
vidas o máximo de equilíbrio, do qual precisareis para vencer,
primeiro a vós mesmos, depois aos adversários, que a postos e
vigilantes aguardam um vacilo, um pequenino fio de descrença,
para atuarem e confundir-vos.
Sede alertas. Sede pacientes.
Antares
GESH - 01/03/2002

101 - Em busca da Paz
Glorificado seja o Santo Nome de Jesus!
Que a Paz esteja em vós!
Há milênios o Mundo busca encontrar a paz.
Luta com bravura, procura, enfrenta grandes transformações,
evolui, progride e continua buscando a paz.
Percorre caminhos, faz congressos, coligações, trava batalhas e
guerras em busca da paz.
Não sabe o homem que a paz verdadeira se origina na luz do
conhecimento, do respeito e da prática das Leis do Cosmo, Leis do
Pai, traçadas com singular perfeição, sem emendas ou adereços,
para nortear vosso proceder e existência.
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É fácil segui-las, devendo apenas colocar-se sem reserva no lugar
de vosso irmão: amar, doar e perdoar. Não desejar nada daquilo
que não vos pertence, pois se já são herdeiros do Pai, o que mais
podem desejar? Se Deus Pai é o Criador do Universo, vós que sois
Seus filhos são Seus herdeiros. Que mais podeis desejar, se tendes
o céu, as estrelas, a luz, o amor puro e verdadeiro para herdar.
Os homens se tornaram orgulhosos de suas conquistas e
pensaram poder ser Deus. Ditam regras contrárias às verdades
cristãs e vivem conforme suas conveniências, seguindo suas
próprias regras. Por isso, sofrem.
O homem já possuía a paz e não soube reconhecê-la em si
mesmo, partiu em busca de uma ilusão e hoje se afoga em suas
lágrimas de decepção.
O homem não soube valorizar o verdadeiro sentido da existência
e criou asas para sua imaginação. Voou tão alto, que ao quebrar
suas asas, desceu numa velocidade vertiginosa rumo aos abismos.
Só assim, destituído do orgulho, egoísmo e vaidade, voltará os
olhos para o Pai, e ao rogar nova oportunidade, recomeçará como
primata, lutando e se defendendo, buscando seus sonhos.
Sei que o planeta sofre e chora lágrimas de sangue; sei que
vossos corações sangram pelas dores de vossos irmãos; mas sei
também que o dia da colheita está próximo e o resgate dos justos
se fará, como determinado pelas Leis do Pai Maior.
Ananda Luz
GESH - 18/05/2002 - Vigília ASJ [24]

102 - Os Servos de Jesus não podem esmorecer
As horas estão a passar como relâmpagos. Não há como
recuperar o tempo que se foi. Atentai para as oportunidades de
trabalho e esclarecimento, mas permanecei atentos aos sutis
ataques e armadilhas.
[24] ASJ – Abrigo Servos de Jesus.
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Estudaram a personalidade de cada um de vós e estão a minar
vossas energias. O passado nunca esteve tão presente em vossas
vidas. Vossos inimigos, algozes e vítimas, estão a espreitar-vos.
Vigilância! Silenciai vossas mentes para ouvir a voz da intuição, e
os conselhos que os vigilantes siderais vos enviam.
Os Servos de Jesus não podem esmorecer. Pedra de sustentação
dos grupos irmãos, devem unir-se mantendo os corações
entrelaçados na luz e no Amor de Jesus Cristo, vosso Irmão Maior.
As comunicações estão cada vez mais difíceis, pois a densa
camada deletéria, que se avoluma em torno do planeta, interfere
em nossos contatos, mas lembrai-vos sempre, que estamos a
guiar-vos e protegendo-vos. Estamos presentes.
Paz, Amor, Luz!
Antak
GESH - 18/05/2002

103 - Que desça à Terra
Vidência:
Um Ser se levanta e faz esta invocação:
Do centro do Universo das profundezas do Ser
Que desça o fogo à Terra
Que ele queime o que não serve
Que ele destrua a podridão, que acenda novas luzes.
Do centro do Ser a Luz Divina
Guie os propósitos do Ser Divino
Propósito que os Mestres
Conhecem e servem.
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Do centro do Ser da Luz e do Amor
O Pai restabeleça
O Plano Divino sobre a Terra
Que a Luz, o Amor e o Poder estejam na Terra.
Nesta noite, quando nos céus conjugam planetas que se alinham
favorecendo a descida da Luz, unamo-nos em Força para abrir o
caminho do retorno do Cristo, da Luz Crística a este Planeta.
Descem do céu, os excelsos Mestres, com a finalidade única de
fortalecer a obra do Amado Mestre Jesus. Quis o Pai, ser Ele a tutelarvos, assistido por toda a Grande Fraternidade, impulsionando os
que têm coração puro, a subirem o íngreme caminho da Montanha
Sagrada.
Desce à Terra, chuvas de energia que tocam os corações dos
irmãos terrestres, comprometidos com a “transição planetária”.
Ativam-se canais e intensificam-se os trabalhos. A expressão
do Amor do Pai por vós desce ao planeta sob a forma crística e
se instalará nos pontos energéticos, onde aqueles que aceitam
as Verdades da Luz reabaster-se-ão nos intervalos das Grandes
Batalhas.
Todos têm lutado muito. Os presentes neste encontro, aqui
estão por merecer, mas, principalmente pela Fé firme, fortalecida
e ancorada nos corações.
O Senhor da Luz virá, abençoar vossos corações.
Mantende-vos sempre unidos e em harmonia nesta noite de
Brahma.
OM SATHI [25]
GESJ - 25/05/2002 - Festival de Wesak

[25] Primeira vez que este Ser se comunica conosco.
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104 - Com ou sem lutas
Salve terráqueos!
Eu vos saúdo em nome da Luz.
Comando Alfa e Ômega se apresentando e confirmando
presença.
Nossas Naves rastreadoras encontram-se próximas, dando-vos
segurança na retaguarda.
Rastrearemos e identificaremos a aproximação de trevosos
emitindo sinal ao Comando Superior para prendê-los, com ou sem
lutas, daqueles que atacam sorrateiramente nas sombras.
Vossas mentes ligadas ao Alto sem interrupção, com a necessária
Fé e Confiança, também servirão de escudo protetor contra as
sombras inimigas.
Salve a Força! Salve a Luz!
Salve o Mestre Jesus.
Comando Alfa e Ômega
GESH - 20/09/2002

105 - A hora é grave
Todos a postos.
O Astro Higienizador adentra o círculo de interferência aguçando
a ferocidade dos homens.
Seres bestiais despertam dos abismos e procuram alimento.
Filhos do Cordeiro, limitai vosso campo de proteção agindo
corretamente segundo os Desígnios do Pai.
A loucura, primeiro sinal da Besta acerca-se dos fracos.
Não vos deixeis impressionar, pois fostes avisados do que
aconteceria.
Estejai a postos para servir ao Comando Maior sempre, e quando
for necessário.
Estamos convosco.
Comando Alfa Ômega
GESH - 27/09/2002
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106 - O Jugo do Criador
Vidência:
A Energia do mantra envolve todo o planeta, em ondas que vão
abraçando-o, tornando-o brilhante.
Comunicação:
A Obra de Deus está por toda parte. Não existe nenhum local
sobre a Terra ou fora dela que não esteja sob o jugo do Criador,
Força Poderosa, na qual estamos mergulhados.
Todo povoado, por mais distante e isolado que esteja, encontrase sob a proteção amorosa do Pai. Se os seres humanos se ligam
às Trevas, o fazem por livre escolha, pois a Presença do Amor
encontra-se por toda parte, e a Presença Sublime encontra-se em
toda Centelha Divina contida em cada ser.
Buscai ativar a Centelha Divina dentro de vós, através da fé.
Expandi vossa consciência, pois fazendo assim irradia vossa Luz
interna, tornando-a escudo protetor e acolhendo almas ansiosas
pela Luz.
A Presença Amorosa do Pai está em vós. Deixai fluir o Amor dos
vossos corações, e este, juntando-se a outros corações também
amorosos, serão capazes de transformações surpreendentes.
Confiai e segui.
Os Mestres vos conduzem.
Eliádne
GESH - 28/09/02

107 - A Terra caminha para outra dimensão
Naves Extraterrestres Batedoras mantêm os limites do caos nos
planos astrais, em locais onde os alertas de guerra se intensificam.
Intensa atividade do Exército do Cordeiro intui nos corações
humanos, outros ideais que não os da violência, tentando
apaziguar o ódio dos corações belicosos.
Não há necessidade de efetuar-se a transição do planeta sob
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derramamento de sangue dos que vivem nessa hora crítica,
embora ninguém seja carmicamente inocente. Mas a insensatez
e o orgulho criam barreiras para as vibrações amorosas dos
Cordeiros de Deus.
Existem Bases de Socorro Espiritual em plena atividade;
Bases de fácil locomoção, pois à medida que recolhem os seres
desequilibrados, os transferem para Colônias de Transição.
Toda Terra se move caminhando para outra dimensão.
Trabalhamos pela paz e assim continuaremos apesar da
insensatez dos terráqueos.
Todos os Guerreiros da Luz, deste Planeta e de outras estrelas, de
mãos dadas em torno da Terra, clamam pela paz!
Paz no Cristo Planetário!
Eliádne
GESH - 11/10/2002

108 - Atentados terroristas
Vidência:
Vejo três naves aproximando-se da Terra. Parecem três estrelas.
Uma delas lembra a estrela de Belém, é a nave do Comandante
Ashtar Sheran.
A segunda é menor, mas tem o mesmo formato. A terceira é menor
ainda e suas pontas são mais homogêneas em tamanho e formato
quando comparadas às duas anteriores.
Posicionam-se no espaço em volta da Terra, distante da superfície.
Fui levada a uma das naves em corpo astral. De alguma forma sei
que estamos sobre o Oriente Médio.
Através do monitor da nave vejo um homem de turbante e barba
longa. Ele se encontra no meio de um deserto montanhoso. Traz na
mão uma espécie de cajado de madeira.
Nervoso, esse homem dá ordens a alguns homens à sua frente. Ele
parece meio desequilibrado de tanto ódio que demonstra. Os demais
homens parecem estar sendo orientados para um ataque terrorista
de grande alcance. Várias ações ao redor do mundo, talvez países
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aliados.
Aquele homem transmite um fanatismo doentio, acredita
firmemente no que fala, e fala dominando a vontade dos jovens e
homens que ali se encontram.
Todos saem convictos de sua missão. Saem para morrer.
Das naves, luzes coloridas intercalam-se sobre esse grupo.
Principalmente a cor azul. A luz lembra o mar em cores de verão e
sua limpidez faz pensar que é água lavando a atmosfera até chegar
àquele grupo.
GESH - 26/10/2001

109 - Coragem para mudar
Arrasta-se a humanidade em meio à lama podre das imperfeições
humanas. Manietada pelo jugo implacável do próprio egoísmo,
que alastra-se, derramando sobre os seres humanos, a cal
esterilizante que impede a germinação das “sementes do amor”,
lançadas pelos Filhos da Luz.
Não basta banhar-se nas águas límpidas do Amor Divino, beber
da fonte do conhecimento e enriquecer a alma das mais belas
experiências felizes. Para alcançar a libertação suprema, faz-se
necessário desprover-se totalmente do egoísmo, rogando ao Alto,
forças para trilhar um novo caminho.
Aprender a adubar a sementeira do amor, lançando por terra os
detritos do egoísmo, e destituir-se de todo seu poder temporal e
transitório.
Para amar, é preciso livrar-se do desejo de enaltecer-se, e ceder
lugar à expansão do amor que dormita em vós.
Confiança em Deus, Amor Supremo, e coragem para mudar.
Eis o que vos orientamos.
Paz sempre.
Ranquilau
GESH - 14/12/2002
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110 - Planetas que abrigarão exilados terrestres
Vidência:
Como de hábito concentramo-nos, e logo após saí do corpo. Próximo
a mim, sinto a presença do Extraterrestre Ish-Wan. A irradiar-se sobre
nós, a luz e o brilho do Planeta Patrulha do Comandante Yury. Sua
possante força magnética suspende-nos no ar e voamos em direção
ao espaço. Atravessamos a atmosfera terrestre e mergulhamos num
círculo de energia azulada. Creio ter sido um “portal” de saída da
Terra e está localizado em um dos pólos, creio que o do norte.
O astral mudou completamente depois que passamos pelo círculo
azulado. Tudo ficou mais leve e suave, o ar mais fino, embora muito
escuro. No entanto, enxergo ao longe, vendo vários sóis brilhando,
piscando, explodindo. Seus movimentos parecem uma dança de rara
beleza e dão a impressão de que tudo está vivo.
Continuamos viajando pelo espaço, agora mais livres, e sem a pressa
de antes. O Planeta Patrulha do Comandante Yury já não exerce mais
tanta influência no nosso movimento e apenas uma tênue luz nos
envolve, banhando nossos corpos. Ish-Wan pega minha mão e me
conduz na viagem. Mentalmente ele me informa que vamos visitar
planetas bem distantes da Terra.
Passamos por Júpiter, Saturno, e saímos de nossa Galáxia. Olhei-a
de longe. Parecia leite derramado salpicado de purpurinas douradas,
brilhando aqui e ali. Visão, simplesmente fascinante!
Novamente o Planeta Patrulha nos envolveu com aquela forçaluz. Velozmente nos deslocamos até outra Galáxia redonda. Ao nos
aproximarmos, mergulhamos de cabeça e entramos em sua energia.
Atravessamos o espaço, passamos por nebulosas, estrelas, planetas,
rochas flutuantes semelhantes a grandes montanhas vagando.
Outras pareciam icebergs gigantes brancos, flutuando soltos no ar.
Esta viagem foi difícil de ser descrita para vocês, pois sequer a
imaginei um dia. O que vi nunca passou por minha mente, mesmo
em sonho.
– Chegamos, diz ele.
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À minha frente vi um planeta semelhante à Terra. Então, disse a IshWan: – parece muito com a Terra.
– Entraremos em sua atmosfera. Deixe-se conduzir sem fazer
perguntas ou questionamentos, pois estamos muito longe de
Casa e devemos aproveitar nossa excursão.
E continuou: – Os momentos dolorosos pelos quais passará a
Terra e sua humanidade haverão de marcar profundamente os
espíritos que lutam por desvencilhar-se das paixões, oscilando
entre a verdade e a dúvida, desejando não acreditar, porém
acreditando. São criaturas de boa índole que, se permanecessem
mais um tempo vivendo na Terra, conseguiriam, sem maiores
sofrimentos, superar os estágios primitivos da evolução. Para
esses, a Misericórdia Divina concederá um planeta semelhante,
denominado irmão, em que os Técnicos Siderais prepararão
condições semelhantes àquelas existentes na Terra, para que,
imbuídos de bons propósitos, essas pessoas possam regenerar-se
e dar continuidade à trajetória de vida estabelecida pelo Alto.
As condições atmosféricas, edáficas [26] e hídricas do planeta
propiciarão a construção de acordo com a tecnologia vigente hoje
na Terra. Muitos dos equipamentos existentes na atual civilização
terrestre, aqui serão reproduzidos.
– Paraíso edênico?
– Sim. Assemelha-se à imagem criada do paraíso, porém, nada
mais é do que a natureza pura, ainda intocada pela fúria humana.
Também, mentes influenciáveis, perturbadas para aqui serão
trazidas em corpo físico, a fim de não enlouquecerem, destruindo
pela “força opressora da violenta transição planetária” as células
cerebrais do perispírito. Inconscientes de tratar-se de “novo
planeta” estarão quase todo o tempo com a nítida impressão de
viverem sobre a Terra.
– Irmão, eles não poderão voltar ao círculo vicioso de domínio
sobre o planeta?
[26] Referente ao solo.
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– Não, filha, pois os que viverem aqui serão selecionados antes.
São apenas aqueles que já extinguiram do seu conteúdo genético
espiritual os genes da violência, dominação e terror.
Sigamos agora para outro orbe que também receberá levas de
decaídos ou exilados.
Tomamos novamente o rumo do espaço e entramos num círculo
de energia vermelha ferruginosa. Tive a impressão de que era a aura
incandescente de um astro. Notei que na atmosfera daquele astro
havia fogo e calor. Contudo, esses elementos não nos atingiam,
devido à proteção que recebíamos do Planeta Patrulha; além disso,
não viajávamos em corpo astral[27]. Em seguida, pousamos.
O planeta era seco, árido e vermelho. Ali não existiam seres vivos:
nem plantas, nem animais, somente terra seca, pedregulhos, areia.
Havia muitos vulcões e fogo em toda parte.
– Irmão, tudo isso aqui lembra o inferno. De onde vem essas
imagens para minha mente? Nunca fui tão católica a ponto de tê-las
comigo tão vivas.
– Não fostes recentemente, mas em vossa memória cósmica
compreendeis o significado, segundo a descrição realizada por
mentes encarnadas, as quais, foi dado conhecer e traduzir para as
criaturas na Terra, as inúmeras Moradas da Casa do Pai.
Alguns falharam nas suas interpretações trocando a fidelidade
do que viram pelo interesse mesquinho, passando aos homens a
ideia de um céu e um inferno para punição eterna, originando-se
daí o poder de manipulação das consciências infantis e primitivas
dos humanos recém-decaídos, exilados de outras transições
planetárias.
– Quem virá para esse orbe?
– Os sedentos de sangue aplacarão aqui a fúria de sua
perturbação, enquanto verão e sentirão queimar os miasmas e
formas-pensamentos aderidas as suas mentes insanas[28].
[27] Nota: Possuímos 7 corpos. O astral é um deles.
[28] Provavelmente serão os vampiros, pois essa categoria de espíritos provoca todo tipo de
situação onde haja derrame de sangue, sem contar nos ataques diretos as suas vítimas.
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Logo após, rumamos para o Astro Intruso, o Hercólubus.
Pude vê-lo como se fora da Terra.
Havia animais semelhantes a macacos andando de pé, brigando
entre si com pedras, pedaços de pau e outras armas rudimentares.
Comecei mentalmente a fazer indagações, ao que Ish-Wan percebeu
e passou a respondê-las.
– Já são esses seres reencarnados das almas violentas,
que se exterminaram incessantemente, dando vazão à fúria
enlouquecedora de sua natureza instintiva.
– São esses seres que, em nossas batalhas, vemos sendo retirados
aprisionados em grades e depositados em Naves Prisões Espaciais?
– Sim. Muitos passam por um período de tratamento em
nossas naves espaciais, onde suas características genéticas
são trabalhadas com o intuito de se readaptarem em ambiente
primitivo na matéria quando da próxima encarnação.
– Eles retroagem?
– Não. Nada involui. Apenas canalizamos a força bruta e
violenta, de seus instintos, em modificações genéticas que lhes
dão um tipo diferenciado do humano mais evoluído. Todavia,
não involuem, dão apenas demonstração e vazão física dos seus
instintos animais. Uma vez gasta essa energia primitiva, voltará o
corpo astral à condição anterior; e após nova fase de tratamento e
avaliação, reencarnarão novamente, em tempo muito mais curto
e com aparência semelhante a atual.
– Foi isso que aconteceu conosco na Terra, quando fomos exilados
do nosso planeta de origem?
– Sim, filha. O processo é o mesmo e por isso houve na Terra
raças distintas evoluindo em diferentes pontos de vosso orbe.
Quis fazer mais perguntas, porém ele disse:
– Retornemos! Por hoje é suficiente.
Ish-Wan
GESH - 26/09/2003
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111 - A caminho da luta
Vidência:
Vejo-nos dentro do elevador que nos levará aos abismos. Tudo
escuro. Portas serão abertas dando acesso ao campo de batalha,
quando chegarmos ao local da luta.
Depois veio a comunicação:
Devido à densidade do local que vos encontrais, uma retomada
imediata de ingestão de produto animal poderá trazer fixação
da matéria densa aderida aos vossos corpos astrais, sendo mais
complexa e dispendiosa sua eliminação. A prudência indica que
deveis permanecer até o próximo encontro com a dieta especial.
Estais acompanhadas pela Equipe Médica que conheceis e assim
permanecereis até que cesse os riscos de danos provocados pela
intensa massa deletéria.
Confiai e segui.
Estamos convosco e assim permaneceremos.
Salve Jesus, o amoroso Mestre da Luz!
Ish-Wan
GESH - 10/10/2003

112 - Três Planetas e três destinos interligados.
Hercóbulus, o Planeta Intruso ou Higienizador, destina-se a
receber uma parte da humanidade terrena, ainda aprisionada
pelas inquietantes paixões carnais.
Ali, em meio à atmosfera ainda muito densa do planeta, darão
vazão aos impulsos grosseiros, liberando na matéria os miasmas
deletérios de suas almas.
Mundo constituído de vítimas e algozes manterá o ciclo da roda
cármica depuradora, que novamente lhes dará oportunidade de
limparem-se das mazelas do espírito, até que possam transmutar
suas vestes perispirituais.
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Aquelas pessoas que forem destinadas a viver no Planeta
Intruso, para prestarem o socorro caritativo que deveriam ter
dado outrora, quando ainda viviam na Terra, sofrerão muito ao
contato com as energias primárias, e ao chamado da consciência,
devido ao abandono de seus deveres espirituais, nos tempos mais
cruciais que a Terra passou.
Ao contraste das vibrações, enfrentadas nos dois planetas
distintos, sentirão o quanto poderiam ter doado de si e não o fizeram
e, a cada instante, relembrarão com tristeza as oportunidades
desperdiçadas.
Três planetas – o Planeta Novo, Hercóbulus e o Planeta Vermelho
– e três destinos ligados pelo descumprimento da Ordem e da Lei.
Ish-Wan
GESH - 18/10/2003

113 - Recordando o passado
Concentramo-nos. Logo vi um guerreiro chinês, na praia, à nossa
frente.
Ele começou a fazer uma apresentação de luta marcial, utilizando
um bastão. Aproximou-se, cada vez mais de nós. A cada golpe
significativo, apontava o bastão para uma de nós, repetindo o gesto
com todas que ali se encontravam.
Fiquei surpresa, sem saber o motivo daquela encenação. Coisa
boa não era, porque sua cara revelava ódio. Então, perguntei ao
extraterrestre amigo, que estava conosco naquela tarde, o significado
de tudo aquilo.
R – Desafiá-las para um combate.
P – Mal saímos de dois grandes combates, faz uma semana e já
iremos para outro?
R – Esperaremos.
P – Quem são os inimigos da luz?
R – São guerreiros das trevas destinados a interromper-lhes a
caminhada espiritual.
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P – Por quê?
R – Porque assim deve ser.
P – Ish-Wan, não estou entendendo nada!
R – Entenderá depois que lhe mostrar a história que originou o
desafio atual. Numa retrospectiva ao longínquo passado, ei-la:
Há muito tempo, milênios passados vocês estiveram encarnadas
na China como homens, integrando o exército chinês. Naquela
época, cidades chinesas situadas numa determinada fronteira,
bem distante de Pequim, não receberam o mesmo tratamento
que as demais, próximas da capital. Cansadas de pedirem ajuda e
não serem atendidas, partiram para luta, invadindo outras cidades.
O governo central enviou tropas para a fronteira, local do conflito
para acabar com a invasão dos rebelados.
Vocês, o chinês e seus companheiros, milhares de outros
soldados foram enviados para a guerra; todavia, com o decorrer
dos dias a batalha tornou-se cruel, pois uma boa parte do exército
era desumana a ponto de matar as crianças para exterminar o
mal pela raiz. A comandante de hoje, soldado de ontem, após
dura e cruel batalha rebelou-se, diante das atrocidades, dizendo
que não estava ali para matar crianças. Planejou no dia seguinte
voltar a Pequim e contar o que se passava, mas foi avisado por um
companheiro, de que seria assassinado no caminho. Diante disso
naquela mesma noite resolveu aliar-se aos invasores inimigos, no
que foi aceito e seguido por muitos companheiros que também
não concordavam com a crueldade. Faltava apenas um líder.
Ensinou-lhes as táticas e segredos de guerra importantes que lhes
permitiram combater em pé de igualdade, obtendo a vitória.
Seus irmãos de raça jamais lhes perdoaram a traição.
Definiram-se ali o caráter das guerreiras que pactuaram com o
Bem comprometendo-se em defender os seus princípios.
Onde quer que fosse o combate, eles estariam sempre do lado
do Bem.
Desde então, vocês combatem e são combatidas. Muitos
dos seus inimigos, conseguidos por seus ato de bravura, já se
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encontram desligados de vocês, mas, pequeno grupo ainda
insiste desafiando-as, pela escolha que fizeram, de defender o
Bem. Todavia, juram converter-se à crença que vocês abraçaram,
caso sejam vencidos na próxima luta. Exigem, no entanto, que o
combate seja travado nos moldes das lutas marciais antigas da
tradição chinesa, época em que todos estavam reencarnados. A
Providência Divina concorda por considerar oportuna a chance de
fazer aflorar do inconsciente de cada uma, os golpes da técnica
exaustivamente treinados no passado, capacitando-as ainda para
combates futuros, nos quais essa modalidade de luta será bastante
utilizada.
P – Onde e quando se dará a batalha?
R – Serão informadas. Por enquanto há necessidade de recompor
as forças, reequilibrando o corpo físico.
Ish-Wan
GESH - 18/10/2003

114 - Amai-vos uns aos outros
Eis que vosso Mundo desmancha-se em lágrimas e gritos de
desespero e dor.
Balsamizai os corações aflitos com a luz do Amor Divino,
recordando aos que sofrem as palavras preciosas do Mestre Jesus:
“Amai-vos uns aos outros, como Eu vos tenho amado.” “Sou o
Caminho, a Verdade e a Vida”.
Somente essas duas lembranças, reunidas pela força do coração
bondoso, poderão operar belas transformações.
Sede portadores da Luz, a iluminar as mentes perdidas, no
turbilhão provocado pelas trevas.
De perto, Nós vos acompanhamos.
Ide e divulgai Nosso amor a todos os irmãos terráqueos.
Ish-Wan
GESH - 10/11/2003
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115 - Filhote da forma-pensamento do
Cavaleiro Negro [29]
Cavaleiro Negro encontra-se aprisionado.
“Forma-pensamento-mãe” foi desintegrada.
Vidência:
Senti muita negatividade no local onde nos encontrávamos e a
concentração estava difícil. Percebi que Ish-Wan estava presente e
concentrei-me nele.
Vi, então, o Cavaleiro Negro muito longe, estava aprisionado,
mas, mesmo assim tentava controlar mentalmente uma “larva”
semelhante àquela monstruosa lagarta, que combatemos meses
atrás. Essa “larva” que vejo agora parece um filhote da outra e ainda
responde ao comando do Cavaleiro, deslizando pelos esgotos do
astral inferior, em direção à superfície da Terra. Parece que teremos
de combatê-la também.
Avisos para a próxima luta:
Salve a Luz.
Irmãos, vimos ter convosco para o trabalho edificante e
permaneceremos até o alvorecer do décimo dia, a partir de hoje,
quando vosso combate estará terminado.
Vindes sendo exaustivamente preparadas para o confronto com
os “Magos Espectrais”, criação e forma originária da mente daquele
que já vencestes, e encontra-se aprisionado.
São cinco ”formas-espectrais”, como serão cinco as guerreiras.
Todas deverão conduzir o combate de tal maneira que as “formas”
fiquem uma após outra, em linha horizontal, sem perceberem
vossa estratégia. Quando os primeiros raios solares despontarem
no horizonte, as atingirão em cheio, desintegrando-as.
Quanto à vossa comandante, por sua vez, enfrentará a grande
“larva pegajosa”, desferindo-lhe os golpes mortais até que os
primeiros raios do Sol atravessem também na horizontal a “forma
[29] Ser perverso, cruel que nos perseguiu...
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monstruosa”, acabando por fulminá-la. Isso deverá ser feito para
impedir que ela alcance o momento da multiplicação – A larva iria
desovar momentos após o nascer do Sol.
Juntas, comandante e comandadas, deverão higienizar os
“planos mentais inferiores” da presença maligna desses seres,
investindo com amor e segurança contra a força que as originou.
Portanto, quando elas deixarem de existir, também a “força” que as
originou sentir-se-á esgotada. Essa força é o Cavaleiro Negro.
Salve a Força da Luz.
– Então deveremos iniciar hoje dieta conforme indicada na vigília?
– Sim. Também aumentar a ingestão de líquidos.
Vosso combate dessa vez será um combate de velocidade
acentuada, mais que os anteriores. Antes, a força dos golpes era
mais importante do que a velocidade dos movimentos. Agora,
é a velocidade que vos garantirá a vitória e vosso corpo mental
em acelerada velocidade poderá fazer drenarem toxinas dos
corpos densos; portanto, deveis praticar a ingesta de líquidos para
eliminá-las.
– Quando será a luta?
– Equinócio [30] de Natal.
Mahyr - alma-gêmea de Ish-Wan
GESH - 15/11/2003

Nota explicativa:
Tanto os Cavaleiros Negros Espectrais, assim chamados porque
suas formas não eram bem definidas, mudando-as a cada minuto,
variando sem parar, como a larva ou lagarta gigante, eram criações
da poderosa mente do Cavaleiro Negro. Ele foi abatido junto com
muitos seguidores e com a “larva-mãe”. Mesmo assim, derrotado
e aprisionado, sua mente se ligava com os que restaram livres,
abastecendo-se mutuamente. Uma vez destruídas “suas criações”,
termina o intercâmbio de energias negativas, mesmo à distância.
[30] Momento em que o Sol passa pelo equador celeste ao descrever a eclíptica, tornando os dias
iguais às noites em todo Terra.
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116 - Porto Cristal
Salve Jesus, o Doce Mestre da Luz!
Minhas irmãs, bem sabeis a urgência da abertura, e o significado
dos Portais Energéticos para o progresso e defesa da Terra.
Todo trabalho inacabado é desperdício de Energias do Alto que
são canalizadas para a execução de uma tarefa.
Muitas vezes, já houve a tentativa de abertura dos Portais
programados. Vosso Grupo vem sendo responsável pela conclusão
de um grande número de aberturas de Portais, dos quais, sois os
mais beneficiados.
As energias densas, mais a turba das Regiões Abismais que
vem sendo libertadas, estão acima da quantidade de energia
lançada na Terra pelos Portais. Esse desequilíbrio provoca
acúmulo de densidade, pois as energias provenientes dos Portais
neutralizariam grande parte da carga deletéria vinda dos Abismos.
Mais uma vez tentaremos liberar o Portal de Porto Cristal,
com ou sem a presença do GESH no ponto exato, todavia, quanto
mais próximo do lugar indicado, melhor.
Prosseguiremos com o trabalho de limpeza da psicosfera desta
cidade, resgatando a função regeneradora do Cristal. A vossa força
direcionada ao Bem é força propulsora que vos garante o sucesso
da empreitada.
Estamos convosco e assim permaneceremos com a Graça de
Deus.
Observação de Mahyr: Ainda estou em fase de adaptação ao
canal. As dificuldades são muitas, mas a boa-vontade, disciplina e
obediência do Grupo contribuem para adaptação nossa, mesmo
não havendo tanta afinidade.[31]
Salve Jesus!
Mahyr
GESH - 25/11/2003 – Salvador/BA
[31] O médium que recebia as mensagens de Ish-Wan e Mahyr, sem motivo, simplesmente abandonou
o GESJ. Coincidência ou não, ele é um “decaído” do planeta Astra Orion, o mesmo do casal amigo.
Leiam o nosso livro: Os Extraterrestres e Nós – Vol.I-página 137.
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Vidência:
A nave KXR2 está parada sobre a casa que nos hospeda em Salvador.
Acho que é a nave de Mahyr, nossa irmã e amiga extraterrestre.
Em seguida, Mahyr nos leva ao lugar em Salvador onde fora
implantado, em 1994, um lindo cristal para limpeza da Cidade. O
trabalho foi realizado por Ish-Wan e outro canal que já se desligou
do GESJ.
Aproximamo-nos do local e ali havia uma forte concentração de
energia negativa, formando um gigantesco redemoinho negro
com rajadas vermelhas. Pediu-me para concentrar no centro do
redemoinho. Obedeço, e para minha surpresa, vejo um imenso cristal
rosa totalmente coberto, envolvido pela força negativa. Ao recitarmos
o mantra, o cristal girou lentamente, com muita dificuldade.

117 - Mantemos acesa a chama da esperança
Em visita à cidade de Salvador, em novembro de 2003,
encontrávamo-nos naquele momento em um bairro chamado
Monte Serrat.
Diante de nós o esplendor de um belo dia de Sol de primavera.
O astro-rei brilhava intensamente sobre as ondas verdes do mar,
pontilhadas aqui e ali por pequeninas embarcações, embaladas pela
brisa da tarde.
Belíssimo visual! Tudo era paz e harmonia.
Iniciamos a recitação do mantra. Concentrada, vi, para meu
espanto, as companheiras do GESJ que estavam em Vitória serem
trazidas para recitarem o mantra conosco. Em seguida chegou
também um companheiro que se desligou do Grupo faz alguns anos.
Todos, é claro, em corpo astral.
Logo após, recebi a comunicação que se segue:
O irmão afastado de suas tarefas espirituais, canal bastante
treinado, espírito decaído, foi trazido aqui para que, em contato
com nossa energia, seu espírito desperte da letargia em que se
encontra.
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Há muitas existências buscamos conduzi-lo de volta ao seu
“planeta de origem”. Nossa insistência é porque existe pequena
chama de esperança em nossos corações e também porque os
motivos que o levaram a abandonar a Seara de Jesus são puramente
humanos. Até o final de seus dias buscaremos trazê-lo de volta ao
desempenho da tarefa redentora, para que reduza sua pena no
futuro de trabalho sacrificial, não mais na Terra. A dura tarefa do
porvir somente poderá ser anulada com a imediata reintegração
do irmão no trabalho, e dedicação integral ao mesmo.
Sua responsabilidade é muito grande, pois seu afastamento
concorreu para que fosse afetado um grandioso planejamento
superior de revelações para esta humanidade.
Seguimos trabalhando em nome de Jesus e através d`Este
Augusto Ser, mantermos acesa a chama da esperança para
renovação desse irmão e de tantos outros, que como ele se
comprometeram ao longo do caminho.
Paz sempre.
Mahyr
GESH - 26/11/2003 – Salvador/BA

118 - A Presença da Luz
Amigos, irmãos.
Apesar da nuvem densa que recobre vosso orbe, intensifica-se
a Presença da Luz através da Força da Misericórdia Divina, acesa a
pedido do Bondoso Jesus.
Derrama-se sobre os seres humanos neste ciclo planetário
a brandura de Seu Amor, embalando os corações numa Luz
enternecedora que vem do berço na manjedoura.
Sugere o Amado Senhor: Depositai na fé a esperança de um
novo tempo e qual crianças pequeninas, entregai-vos, para que
Ele possa conduzir-vos de volta ao Amoroso Pai.
Renovai o ânimo como presente da Luz!
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Apagai da mente Sua Imagem na Cruz. Fazei ver quão afável é
o Seu Amor, gravando então na mente a inconfundível figura do
Salvador.
Renasce o Mestre convosco nas comemorações do Natal,
ofertando a todos Sua Promessa de Paz.
Servir ao próximo; só isso Ele vos pede. Sede também, para quem
necessita, um braço estendido de apoio, força e luz.
Ish-Wan
GESH - 12/12/2003

119 - Poucos habitarão a Terra do futuro
A descida da Luz sobre a Terra, através dos Seres Superiores,
requer muito gasto de energia para vencer as trevas que envolvem
o planeta.
A materialização da Luz do Conhecimento Superior entre os
homens é realizada com lutas acerbas entre a Luz e as Trevas.
Todo empreendimento no bem requer luta para se manifestar.
É através da luta íntima que o homem ascende na luz do
progresso espiritual, transformando o instinto animal em virtudes
de elevação.
O processo evolutivo é dinâmico e não cessa.
A luta entre as Trevas e a Luz na Terra terá fim, quando do coração
dos homens extinguirem-se a ignorância e o desrespeito às Leis
de Deus. Somente através da prática do Amor, Lei Universal, é que
vibrará a Luz nos corações daqueles poucos que habitarão a Terra
do futuro.
Um só povo, uma só nação, uma só raça, um só Deus!
O Sol irradiante aquecerá os corações que cheios de esperanças
lançar-se-ão ao trabalho de reconstrução do Planeta.
Salve Jesus.
Mahyr
GESH - 16/01/04
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120 - Divaldo e a armação das Trevas
Estávamos numa reunião do GESH, Grupo fechado de sete pessoas,
e eu aproveitei para perguntar ao Ser comunicante, Mahyr, sobre o
“Caso Divaldo”, pois eu e minhas companheiras não acreditamos
naquele show de bobagens, e disse-me-disse.
Com vocês a resposta de Mahyr:
P– O que aconteceu com nosso irmão Divaldo dias atrás, foi
armação das trevas?
R– É correto vosso pensamento, pois bem sabeis que de todas
as formas, o Serviço Oculto do Mal tenta destruir a imagem da
Doutrina Espírita sobre a Terra, e o irmão Divaldo representa hoje
o pilar sólido da Doutrina, encarnado na Terra.
P – Com esse golpe, querem dividir a Doutrina Espírita no Brasil em
mais de uma corrente?
R – Frágeis criaturas humanas que ainda possuem a fé debilitada,
pois se possuíssem a “fé do tamanho de um grão de mostarda”,
jamais tomariam por verdadeiras as falsas acusações que são
investidas em direção ao irmão, e mesmo este se encontra abalado,
pois jamais imaginou que poderiam desconfiar do trabalho que
vem realizando com absoluta dedicação e amor. Esta é a história
de vossa humanidade frágil, que prefere dar vazão aos instintos
inferiores, a dar crédito aos fatos sob a égide de Jesus.
Salve Jesus. Salve a Luz.
Mahyr
GESH - 06/03/2004

121 - A categoria dos iludidos
Bendito seja o Amor de Jesus por todas as criaturas conduzindoas na senda do progresso.
Nesse momento de “Transição Planetária” que viveis, há um
número muito grande de criaturas ignorantes e descrentes das Leis
de Deus, descrentes da vida plena em outros planos vibratórios
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fora da matéria. Agora, como nunca se viu antes, acreditam que
basta conhecer e ditar as palavras de Jesus e estão salvos.
Não compreendem as criaturas desta categoria de iludidos
que não basta conhecer “Suas Sublimes Palavras” aplicando-as
ao próximo, há que vivenciá-las para salvarem-se da ignorância,
lançando-se para a luz.
Assim caminha a maior parte desta humanidade nos últimos
momentos de “Transição Planetária”.
Lancemos as verdades mais uma vez ante seus olhos para que
enxerguem, ouçam e modifiquem-se enfim.
Pobres criaturas inconsequentes! Acordarão no astral de outros
Mundos que fizeram por merecer.
Ish-Wan
GESH - 17/04/2004

122 - Tudo passa
Vosso Grupo tornou-se menor!
Assim como a Terra já viveu eras glaciais, inundações e secas
estéreis, ciclos pelos quais tudo passa, assim foi e assim será
sempre, pois é da Lei.
Por tudo já vivido, por isso mesmo, o Grupo hoje é consolidado
pela Força Maior.
Consolidado pela força de haver resistido, vosso Grupo não
desmoronará ante qualquer vento, por mais forte que seja.
As intempestivas fases da vida prestam-se ao fortalecimento das
estruturas organizacionais. Assim como os seres vivos fortalecemse no enfrentamento das difíceis transformações do ambiente
terrestre, também vosso Grupo apresenta-se hoje, fortalecido.
Não enrijecido, pois sua flexibilidade é essencial à vida, porém
forte o bastante, para rechaçar qualquer investida menos digna,
que ouse adentrar-lhe o espaço de ação.
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Podeis e deveis extirpar toda e qualquer força que intencione
deter-lhes a marcha em direção à luz.
Salve Jesus.
Antar
23/04/2004

– Obrigada, Irmão, por suas vigorosas e estimuladoras palavras.
Naqueles tempos éramos uns vinte e poucos componentes. Hoje,
somos seis, porém unidas, perseverantes e obedientes, lutando noite
e dia pelo mesmo objetivo: ver a Terra renovada.
Nota:
Este irmão há muito não se comunicava conosco, daí sua surpresa
e admiração diante da estrutura do GESH no momento, antigo GER.
Perdeu em quantidade, porém ganhou em qualidade.
Margarida

123 - É o Amor que nos reúne
Irmãos,
Que a Paz do Mestre Jesus esteja em vossos corações.
Os obstáculos crescem a cada dia. Vossa psicosfera encontrase mergulhada nas “brumas dos tempos chegados”. Deslocam-se
“forças negativas” em todas as direções, sendo prudente, muitas
vezes, recolhermos nossas energias em benefício de momentos
mais apropriados às comunicações que se fazem necessárias, para
a orientação dos caminheiros. Contudo, que nosso silêncio jamais
represente para vós algum lampejo de abandono ou desprezo.
Estamos, a todo instante, presentes e prontos para amparar-vos,
de acordo com vosso merecimento e nossas possibilidades reais
de serviço, na Seara do Bem.
O Pai Amoroso olha por todos e a todos conduz em direção à Luz
Maior do Seu Amor.
Muitos são os irmãos, que dispostos ao trabalho reúnem-se na
noite de hoje, em busca da tarefa que lhes propiciará o resgate das
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faltas de outrora. Assim como vós, após o desligamento do corpo
físico, no sono restaurador, juntar-se-ão aos Mentores Espirituais
de suas almas, em busca da realização de tarefas redentoras.
Apresentam-se na forma de urgentes socorros a serem prestados,
especialmente nas regiões, onde os conflitos e violências de
toda ordem arrastam a humanidade, aos abismos insondáveis da
escuridão.
Trabalhai irmãos, em benefício do próximo. Aliviai a densidade
terrena pela atitude confiante nos desígnios do Pai. Mantende
acesa a chama viva da fé, iluminando os transeuntes desavisados
da jornada terrena.
Não procureis acordá-los antes do tempo, do sonambulismo em
que se encontram. Permanecei atentos, a qualquer manifestação
da vontade de despertar. Então, devereis não vos omitir, porém,
agir centrados nas lições belíssimas, ministradas pelo Mestre
Maior. Aproveitai a oportunidade ofertada pelo irmão carente,
estendendo-lhe as mãos, ensinando-lhe como puderdes o
caminho da redenção, para que ele mesmo corrija sua rota e dirijase para a subida do Monte Sagrado, da renovação espiritual.
Ficai alertas quanto aqueles, que em meio a multidão, possam
encontrar-vos, investindo contra vós os golpes torpes, e muitas
vezes traiçoeiros, que insistem em deter a marcha dos Seareiros
de Jesus. Quando porventura, impiedosos investirem contra
vós, desferi o golpe certeiro que os deterá na investida negativa,
interrompendo definitivamente para esses irmãos, a permanência
na ilusão do erro. É também vosso dever de caridade cristã deterlhes a insanidade, quando investem contra vós.
Piedade maior fazeis, ao estenderem vossas espadas em direção
aos seus corações negros, porque, repleta de Luz, tal espada
porá fim à rebeldia, oportunizando o irmão na urgência do
despertamento.
Servi ao Mestre Amado, corajosos e confiantes, pois Ele, a tudo
comanda. Coração Amoroso e Desvelado, vertendo sobre vós as
mais sublimes vibrações e forças, somente detectáveis por aqueles
que conseguirem alçar acima das densas vibrações que envolvem
a Terra.
  154

O planeta agoniza, mas não deveis com ele agonizar.
É chegada a hora de vossa libertação. O caminho é o trabalho
incansável em favor do próximo.
Todos que cruzarem vosso caminho nesse período final são
aqueles que mais necessitam de vosso auxílio fraterno. Foram
guiados pelo Pai, justamente, para que pudésseis socorrê-los,
aplicando o remédio ofertado, amorosamente, pelo Médico dos
Médicos.
Socorrei-os, pois é a Ele que o fazeis.
Amparai-os, para que, não mais venham a cair e conheçam a
Força do Amor do Cristo.
Nós vos saudamos em nome da Luz, e na Luz vos deixamos.
– Margarida: Nossos agradecimentos, Irmão, por vossa presença
e pela palavra amiga que nos dirigiu. Faremos, de nossa parte, tudo
que for possível para nos redimirmos. Pedimos, diariamente, forças
ao Pai, para não errarmos e não cairmos em tentação.
– É o Amor que nos reúne e é ele que deverá nos reerguer de
nossas próprias faltas.
Salve a Luz.
– O irmão quer se identificar?
– No momento não se faz necessário, mas em breve estarei
convosco novamente e então...
– Foi um dos três irmãos que nos visitaram sábado, pela primeira
vez?
– Um deles. Em breve revelaremos a nossa presença com
maiores detalhes, não apenas para saciar-vos a curiosidade, mas
para confraternizarmo-nos com nossos irmãos terráqueos.
Salve a Luz, salve a Força do Amor Divino.
E assim terminou nossa pequenina e humilde vigília em
comemoração ao Festival de Wesak, na lua cheia de maio de 2004,
na praia de Coqueiral de Itaparica.
Um Jardineiro do Espaço
GESH - 04/05/2004 - Festival de Wesak
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124 - Enxergai além de vós mesmos
Amados!
Para cada um a Montanha Sagrada apresenta-se de determinada
forma. Enquanto filhos bondosos vêem como caminhos de luz,
outros filhos rebeldes só enxergam brumas e escuridão.
Enquanto uns se distanciam por suas dificuldades na caminhada,
outros percebem, dentre as dificuldades, as estreitas trilhas
benditas que permitem o prosseguimento da jornada.
Como podeis notar, são os olhos do viajante que definem seu
caminho, pois as dificuldades estão onde nós as colocamos.
Assim como ferramentas necessárias ao labor cristão só podem
ser encontradas, quando procuradas com os olhos do coração e
desprovidos de qualquer mácula.
A cada ano, o Amor Sublime desce sobre nós abrindo nossos
olhos cerrados pela dor. Quanto mais permitirmos que Ele inunde
nossas almas, mais depressa poderemos cumprir o desígnio do
Amor Maior ensinado por Jesus, ampliando nossos horizontes
visuais, enxergando além de nós mesmos.
Aproveitai bem essa oportunidade e que a Chama Luz vos
ilumine sempre.
Aislam
GESH - 04/05/2004 - Festival de Wesak

125 - A má utilização do livre arbítrio
Amadas irmãs, vossas aparências frágeis escondem a realidade
da força que vos conduz nas atitudes diárias.
Em vossas mentes reside o Universo. Tudo quanto desejardes
alcançar é com a força mobilizadora da vontade que deveis fazer.
Fostes criados e desenvolvidos em consonância com as
energias progressistas do cosmos e essa universalidade essencial
torna a todos irmãos. Na medida em que avançais em moral e
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conhecimento, vossa luz ascende um grau. Ao mesmo tempo a
força propulsora de vossa ascensão impulsiona aqueles que vêm
imediatamente atrás de vós. Isso acontece automaticamente no
mecanismo de associação dos mundos. Uma vez despertos em
vossas consciências, passais a buscar, voluntariamente, através do
trabalho e da renúncia, regados pelo amor fraterno, influenciar a
elevação dos que atravessam vosso caminho, assim como do Alto,
mentes brilhantes e corações puros dedicam-se a auxiliar-vos na
escalada evolutiva.
Sois todos como elos de uma mesma corrente, gotas de água
de um mesmo rio. Se todas as coisas que fazeis é com amor, o
resultado final revelará o teor vibratório de que foi feito, mas se
é o ódio ou a vingança que motiva as decorrentes ações, então
o panorama revelado é aquele ao qual estais submetidos e onde
viveis encarcerados pela má utilização do livre arbítrio.
Do mesmo modo, se é a cooperação que movimenta as forças
transformadoras, vereis formar-se o organismo social e este será
resultado do pensamento grupal. Todavia, se é a competição que
conduz a coletividade, somente a destruição será advinda.
Por toda parte, buscai sintonizar-vos às elevadas vibrações da
cooperação, iniciando com vosso próprio ser, indo até o próximo
mais carente que vós, e finalmente, alcançando as coletividades
de vossa nação e de todo Planeta.
P - Quem sois?
R - Alguém que vos acompanha e instrui.
P - Posso saber seu nome?
R - Pode me chamar de Azol (Eu a via como uma índia americana).
P - O que significa este nome?
R - Aquela que é Universal.
P - Apresenta-se como índia, mas sinto-a como uma extraterrestre.
R - Assim deve ser. É preciso que a humanidade compreenda sua
existência, como uma parte pequena da trajetória no ciclo de vida
planetária, e que sua existência não decorre da capacidade que
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tem de salvar ou dominar o mundo, mas de ser salvo e cooperar
com ele.
Os que buscam integrar-se às “forças harmoniosas da natureza”
estarão integrando-se com o cosmos e reajustando a própria
vida à sinfonia regida pelo Pai. No entanto, aquele que se afastar
do equilíbrio universal, afasta-se da humanidade intrínseca que
existe e, conseqüentemente, afasta-se da universalidade do
ser, individualizando-se mais e mais, enredando-se fortemente
nos densos fios da matéria, permanecendo atados a eles. Em
outros orbes haverão de religarem-se, para adquirirem nova
oportunidade.
Deveis olhar vossa história analisando o passado, com o objetivo
de direcionar acertadamente vossas atitudes presentes, criando
um movimento coletivo de ascensão que deva atingir o maior
número possível de habitantes terrenos.
Sede, todos vós, Trabalhadores da Luz, firmes no propósito
de ascender individualmente, e ao mesmo tempo, labutar na
ascensão coletiva de seu grupo-família espiritual.
Salve a força da Luz
Azol
GESH - 29/05/2004

126 - Olhai além dos estreitos horizontes...
Ao concentrarmos, senti forte vibração. Deduzi ser alguma Mente
Superior que enviava lindos pensamentos de amor, paz e bondade.
Uma harmonia intraduzível envolveu minha mente. Eu sabia que
era a proximidade de algum dos nossos irmãos de outros planetas
e mentalmente pensei: Quem será? De onde veio? E desejei poder
traduzir suas palavras com fidelidade para que todos pudessem
aproveitar as elevadas vibrações que eu estava experimentando.
Entretanto, senti que ao passarem por meu cérebro físico, as palavras
passavam por uma mudança vibratória, tornavam-se diferentes do
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ponto de vista vibratório, ajustavam-se ao veículo que as utilizavam
para manifestarem-se na matéria.
Mesmo frustrada em minha vontade de captar na íntegra aqueles
belos pensamentos, segui psicografando como pude a mensagem do
irmão:
Salve irmãos!
Venho de longe, sou Nooriam.
Horizontes! É sobre isso que venho falar.
A vida na matéria, por sua natureza densa, estreita os horizontes
dos caminheiros incautos. Mas aqueles que voltam seu olhar
para além dos horizontes, ganham a oportunidade de ampliá-los,
descobrindo a verdadeira dimensão da vida.
Nem sempre a visão expandida mostrará cenas agradáveis
aos olhos humanos, mas sempre lhes mostrará a verdade
inexorável dos fatos.
Para aquele que busca avançar espiritualmente, nada melhor
pode haver, do que conhecer a verdade para com ela interagir,
transformando em si o que não se encontra de acordo com a
realidade.
Ampliai vossos horizontes, e na medida em que o fizerdes,
recordai os trôpegos passos de ontem, e sinalizai o caminho dos
que vos seguem.
Alargai os horizontes para que vosso olhar possa contemplar em
toda sua grandiosidade, o presente da vida, que o Pai Amoroso
vos concedeu.
Nós vos saudamos em nome da Luz!
Olhai além dos estreitos horizontes que conheceis e nos
encontrareis. De lá, velamos por vós.
Nooriam
GESH - 20/08/2004
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127 - Sob a luz do discernimento
Eu vos saúdo em nome da Luz!
Nós vos saudamos e nossas mensagens visam concitar-vos ao
progresso.
Ouvi as palavras que vos chegam e procurai meditar sobre elas,
buscando além do horizonte limitado do julgamento, a luz do
discernimento. Fazei sobre as ideias que lançamos, claro foco de
luz a vos guiar o discernimento.
Refleti na vida e analisando o mundo que vos cerca respondei a
esta questão: O que fazeis aqui?
Reunindo as forças mais profundas da alma, argúi aos vossos
espíritos cansados das lides terrenas, quanto ao propósito da vida,
confrontando-vos com os preceitos do Evangelho, que mais se
destacam em vossa memória.
E assim, livres da influência de terceiros, meditai sobre o caminho
em que vos enveredastes, analisando se é realmente o que desejais
para vós ou para os vossos.
Após essa parada, desviai-vos do caminho que não serve e
corrigenda vossa rota; apressai vossos passos e avançai em direção
à Luz.
Atrás de vós cerram-se as portas das oportunidades, que passam
a ser, do que deveis precaver-vos. Quanto mais errado o caminho,
menos e mais espaçadas as portas de saída do labirinto de dores
que escolhestes para vós.
Venham irmãos, caminhamos convosco e é Ele, nosso Irmão
Maior, quem nos guia.
Salve a Luz.
Noour
GESH - 20/08/2004
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128 - Recordai que somos todos
filhos de um Deus Único
Os quadros que vos apresentamos através da vidência revelam
a realidade dos planos que vossos olhos físicos não veem e vossas
mentes em geral não alcançam.
Não intencionamos causar entre vós o pânico, muito menos
disseminar o terror. É importante deixar isso claro para as pessoas.
Nossas comunicações desenvolvem-se em ambiente de elevada
harmonia e são transmitidas em ondas de amor ao próximo
que sois vós, irmãos terrenos. Nós não pertencemos ao vosso
planeta, somos extraterrestres e dele não precisamos para
nossa sobrevivência; se aqui estamos é para atender ao
chamado a que todo ser evoluído atende de pronto, sem
perguntar a quem, ou porque? Se sois merecedores ou não,
não nos cabe julgar, apenas cumprimos nosso dever de irmãos,
ainda que muitos dentre vós não possam compreender e nem nos
tenham como irmãos.
Aos Intraterrestres que habitam vosso planeta, diferente. A
eles pertencem também o Planeta, e muitos Intraterrestres
são filhos da própria Terra.
Labutam em ascensão própria, através do serviço em favor de
vossa humanidade de superfície.
Não lhes rejeitem a presença amiga como foram treinados
para nos rejeitarem.
Não permiti que mentes sujas enlameiem vossas mentes,
plantando aí a semente do medo e da desconfiança.
Desenvolvei, cada um de vós, a autonomia no pensar e no agir,
seguindo para isso o código de valores morais, que vos ligarão às
almas elevadas que já transitaram entre vós. Homens comuns, na
semelhança convosco; mas incomuns, no desenvolvimento da
própria mente, que lhes facultou a ascensão angelical.
Sede fortes e corajosos, e enfrentai sem pieguismos ou deboches
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a nova realidade que se revela à vossa frente.
Analisai os fatos. Ponderai os acontecimentos. Estudai as
causas dos graves momentos pelos quais atravessa vossa
humanidade, e só depois, harmonizando razão e emoção,
concluir por classificarem extras e intras entre vossos irmãos
e amigos pressurosos, ou invasores aviltantes e beligerantes.
Qualquer que seja a decisão final, ainda assim recordai que
somos todos filhos de um Deus Único e Soberano sobre todo o
Universo.
Um Extraterrestre
GESH - 01/10/2004

129 - O cinturão de naves em torno do eixo
da Terra é aumentado
Tuella para o mundo.
Grande instabilidade no “eixo planetário”. Muito gasto de
energia para mantê-lo na atual posição. A imensa força negativa
de Hercólubus o atrai para nova posição.
É grande o fluxo de naves, aumentando o cinturão em torno
do planeta, para que a verticalização ocorra naturalmente sob
controle, e não com descontrole inevitável.
As forças inferiores dos humanos contribuem neste momento,
desequilibrando a harmonia vibratória, pois a energia inferior
que emitem, atiçada por Hercólubus, aumenta a força atrativa e
repulsiva do eixo planetário.
O cinturão de naves é aumentado para que tudo ocorra dentro
do Grande Plano.
Mentes despertas e lúcidas da Terra, uni-vos em torno do Amor
de Jesus!
Vós, Guerreiras da Luz, mantende ativado o dínamo gerador de
energia positiva que neutraliza e destrói a força negativa reinante
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no ambiente terráqueo.
O cinturão de naves será reforçado quantas vezes forem
necessárias, para que tudo ocorra dentro dos Planos Superiores.
Eu me despeço em nome da Luz.
Salve Jesus.
Tuella
GESH - 08/10/2004

130 - Crendo ou não, assim é, e assim será
Salve a Luz!
Irmãos, nossa presença entre vós não trás novidades a respeito
das orientações que já recebestes. Vimos em caravana de amor
reafirmar nosso compromisso de trabalho.
A Terra treme, pois está febril, e a febre de que é acometida resulta
do grave adoecimento a que foi submetida por sua humanidade:
Ambição: trazendo exploração desmedida.
Luxúria: entrega apaixonada às sensações animais.
Avareza: falta da caridade sadia.
Orgulho: cegueira do espírito débil.
Egoísmo: ausência da Luz do amor sincero.
Irmãos, esses e outros sentimentos foram e são os vírus que
atacaram o corpo da Terra, produzidos e disseminados pelas
mentes humanas. Portanto, sua força degeneradora retornará aos
seres humanos através da Força da Natureza.
A violência dos desastres, das catástrofes deve remeter-vos à
imensa fúria de vossas paixões arrasadoras, que a tudo e a todos
varre, quando se manifesta. É destruidora.
A força partida da Natureza é resultado da reação violenta,
porém renovadora, que recriará a vida neste planeta.
Crendo ou não, assim é, e assim será.
Intus
GESH - 04/01/2005
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131 - Aceitai, uma vez por todas, que sois
infinitamente menos livres, do que supondes
Muitos humanos podem regozijarem-se pelas bênçãos de
fartura e bem-estar recebidos.
Enquanto desfrutam das temporárias regalias terrenas, não
escutam o choro e os gritos daqueles, que chamados ao resgate
inevitável, purificam-se nas dores do mundo. Não fosse o
recrudescimento de tais dores, ocasionado pelo desamor, apego e
egoísmo desmedidos dos dias correntes, o tempo de resgate seria
reduzido para bem das criaturas, em milênios vindouros.
Entretanto, pouco proveito a humanidade até hoje, tirou de suas
dores. Não aprendeu ainda que cabe somente a ela a redução
gradativa, mas persistente, das causas dos sofrimentos terrenos.
Dor haveria sim, entre as criaturas. Entretanto, caso passassem
a obedecer às Leis Divinas, a dor não seria permanentemente
alimentada pelos ódios excessivos, violências desmedidas e
paixões aviltantes.
Este planeta como fora planejado, haveria de curar seus
habitantes através dos sofrimentos ocasionados pelos dolorosos
cataclismos naturais sem que para isso, novos conflitos sangrentos
tivessem origem.
O confronto entre diversos estágios de evolução resultou na
tendência humana de aproximação com seu lado inferior, em
detrimento do “eu superior”, essência divina, que clama por
existência.
A vida encontrará uma maneira de corrigir a rota. Será das
mais dolorosas, mas também será definitiva e certa. Dores
haverá e muitas; mas as vertereis qual remédio amargo e
curador. Diante dela renunciareis definitivamente os caminhos
tortuosos da liberdade leviana, que só vos tem conduzido ao
erro.
Libertai-vos pela dor já que o amor não foi capaz de despertar
as consciências adormecidas. Não enlouqueçais! Esta saída é a
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porta da fuga fácil, que vos conduzirá a dores piores, nos abismos
hediondos.
Enfrentai valorosamente os resultados que não foram nossas
escolhas, mas as vossas. Uma vez por todas, aceitai que sois
infinitamente menos livres, do que supusestes.
Voltamos irmãos amados, para esclarecer quanto ao caos que
domina a sociedade. Erguei o olhar e vinde até nós. Alcançai
as “cordas de luz” que jogamos para alçar-vos dos tenebrosos
cenários a que vos confinastes. Se hoje estais assim, pior havereis
de ficar.
Saudamo-vos no amor de Cristo.
Paz sempre.
Tuella
GESH - 26/03/2005

132 - Basta de violência e destruição
Vidência:
Vejo uma nave esférica, de tamanho médio, toda iluminada na
parte inferior, aterrissar em uma chácara ou sítio, em algum lugar do
Brasil.
Partindo de dentro da nave, ouço o seguinte:
Nossa presença entre vós visa o despertamento dos seres
humanos para que entendam e compreendam a necessidade
urgente de mudança.
Basta de violência, de destruição. Faremo-nos visíveis
maciçamente, para que nos vejam e saibam que estamos presentes
entre vós desde sempre, e se não interferimos na vossa conduta
destruidora, é porque respeitamos Leis Superiores, que ignorais.
Basta de ódio, de vingança! Que a mão destruidora não desfeche
mais nenhum golpe. Estamos presentes e nos conhecereis.
Eis que é chegada a hora de nos apresentarmos à humanidade,
para que no momento supremo do Resgate Planetário, não tenhais
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dúvidas, quanto à nossa existência, e, não entreis em pânico.
Somos muitos, e estamos aqui para ajudar. Estendemos nossas
mãos em paz.
Paz sempre.
Antar de Órion
GESH - 26/03/2005

133 - Acordai humanidade para
a realidade que vos cerca
Paz na Terra e Bondade no coração dos homens.
Salve irmãos!
Se pudésseis enxergar com a consciência de encarnados,
uma pequena nesga sequer do plano astral que vos envolve,
rapidamente aceleraríeis vosso progresso.
Hordas de seres bestiais, deformados, saídos dos planos
inferiores em grande quantidade, circulam entre os encarnados,
buscando sintonia para atacar.
Exalam emanações pestilentas que intoxicam e contaminam
mais ainda a atmosfera.
Esperais que as “bestas” se materializem, ou quando vos
desligardes do corpo físico pelo desencarne inevitável, aceitar
enfim a realidade?
Tarde demais! Vosso destino, inexoravelmente, será fora deste
planeta.
Buscai o aprimoramento por meio do espiritual através do estudo
e da aceitação da desastrosa realidade em que viveis; através da
atividade fraternal em favor do mais carente e principalmente, da
mudança urgente no modo de pensar, falar e agir.
Mudai humanidade! Acordai para as realidades que vos cercam.
Será que os trágicos acontecimentos do plano físico já não são
suficientes para despertar-vos e iniciardes já, tal mudança?
Aguardam por vós amigos e irmãos que já avançaram na estrada
  166

evolutiva e torcem por vosso progresso.
Jesus, a Força Maior vos sustenta e conduz.
Paz sempre.
Mahyr
GESH - 29/03/2005

134 - Sede bondosos e conhecereis a Deus
Lenta e gradualmente nossas energias vão se afastando.
Estivestes mergulhadas no mar fluídico das energias cósmicas
puras, enviadas pelo Comandante Ashtar Sheran.
O Amor de Deus permite aos homens de bom coração, conhecer
as forças ideoplásticas que constituem a matéria primordial, na
configuração da vida planetária.
É certo o pensamento de que, em vossas mentes foram gravadas
informações sigilosas, e somente em combate haveriam de
aflorar vivas e vibrantes, nas atitudes certeiras ao enfrentardes os
perversos vampiros.
Vencemos os vampiros. Combate duro, difícil e só não foram
presos os que conseguiram debandar.
Sede humildes e adentrareis o Reino dos Céus.
Sede mansos e herdareis a Terra.
Sede bondosos e conhecereis a Deus.
Estaremos convosco em combate.
Não vos aflijais com o temor desnecessário.
A carga energética enviada na tarde de hoje é suficiente para
proteger-vos durante o combate e ainda por mais alguns dias
após seu término, para que as impurezas decorrentes do contato
inferior, não vos firam a tessitura carnal.
Salve o Logos Planetário.
Salve Jesus.
Ish-Wan e Mahyr[32]
GESH - 02/07/2005
[32] Casal de extras responsáveis pelos livros Os Decaídos e Sua Trajetória Terrestre-Vol. I e II
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135 - É tarefa de todos
Irmãos, é compromisso de todos que se dizem discípulos do
Mestre Ramatis, ouvir suas palavras, reformar-se intimamente e
divulgar suas mensagens.
Não foi em vão, que o medianeiro do Mestre Ramatis[33] recebeu
as obras e as mensagens, destinadas ao esclarecimento das
criaturas.
O planejamento foi feito no espaço há muito tempo, e aqueles
irmãos mais próximos do Mestre Jesus comprometeram-se
que ao reencarnarem-se sob os cuidados do Mestre Ramatis,
disseminarem as mensagens de desapego, de esforço pessoal e
intransferível e de esclarecimento quanto às verdades eternas. Elas
deveriam seguir-se logo após o advento do Espiritismo, como um
degrau a mais, como elo de conhecimento subsequente e elevado,
na formação dos “Espíritos Decaídos” que se reuniram neste Orbe,
necessitados de mudança e, de trabalho. Muitos se dispersaram e
encontram esquecidos de sua tarefa e do compromisso assumido.
Que as Mensagens de Divulgação dos Tempos Chegados, possam
soar em suas almas como um último chamado. Que a memória
recorde a lembrança dos tempos idos, em que eles mesmos,
diante do Mestre, suplicaram a oportunidade do trabalho através
da divulgação do Conhecimento Sagrado.
É tarefa de todos que se dizem discípulos do Mestre preparar os
terráqueos encarnados para a renovação planetária, para o resgate
e limpeza que hora se processa na Terra. Aquele que negligenciar
sua tarefa, estará, automaticamente, contraindo sério débito com
a Contabilidade Divina.
Que Jesus, Infinitamente Bom e Justo ilumine os passos, hoje e
sempre.
Mahyr e Ish-Wan
GESH - 22/04/2006.
[33] Hercílio Maes.
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136 - Kiliafini e Seu Precioso Presente
Vidência:
Chegou um ser que lembra uma criança de uns dez aninhos. Toda
serelepe aproxima-se de cada uma de nós e nos dá de presente uma
“flor branca”. Pergunto ao nosso Instrutor quem era e o que estava
fazendo.
Ele responde:
– Seu nome é Kiliafini. Esse som no Planeta Vênus quer dizer flor
amiga. Essa irmã, quando encarnada na Terra foi estudiosa das
flores e seu amor por elas remonta a tempos antigos.
Desenvolve pesquisas em Vênus, destinadas à produção
de equipamentos, cujos mecanismos sirvam à seara do Pai e
beneficiem Equipes e Exércitos da Luz.
A flor, inocente acessório colocado em vossa indumentária, é
feita de material desenvolvido pela mente da pequena venusiana
e serve como alimento em caso de desnutrição alarmante ou sede
profunda que leva à desidratação, isso no plano astral.
Quando retirada uma pétala para ingestão, outra surgirá. Quando
acionada pela força da mente, suas pétalas podem girar como
hélice, em velocidade capaz de alçar seu portador acima do solo,
numa fuga de emergência diante de alguma armadilha. Também,
pelo comando da mente, pode abrir-se quando necessário, como
um paraquedas, suavizando a chegada ao solo. Ajustada no peito
pode projetar-se para frente como escudo de proteção contra
projéteis indesejáveis, e também, ganhar dimensões de cobertura
invisível, diante de ataques mais violentos.
O tempo de vida útil do artefato é ilimitado. Na aparência são
pequeninas flores, formando um broche. Flores aparentemente
vivas e frágeis, mas que na verdade, encerram uma tecnologia
altamente avançada, e de todo desconhecida pelos, terráqueos.
É o desejo da irmã Kiliafini que aceitem seu presente e lutem em
nome de Jesus por uma Terra Nova, que volte a ter muitas flores
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como antes possuía e exale um perfume mais agradável que o de
hoje.
P – Irmão, ela parece uma menininha, ou será que já é adulta?
R – Sim, ainda é criança, possuindo apenas 300 anos de vida.
GESH - 06/05/2006

137 - Sobre o Planeta Intruso ou Higienizador
Vidência:
Na primeira concentração vi Zambi chegando. Ele se apresentava
muito alto e forte e o acompanhava um leão muito grande,
proporcional à altura de Zambi. O leão saltou como um cachorrinho
em D. Margarida e fez muita festa, lambendo seu rosto. Zambi
delicadamente tomou-lhe as mãos e as beijou suavemente. Sorriu
e saiu, desaparecendo ele e o leão. Após sua saída, entraram vários
gatos e um cachorro, que não sei como, soube que seu nome era
Banzé. Todavia, surpresa maior tive depois da reunião. Soube que
na casa de D. Margarida, existiu um cachorro com o mesmo nome e
que morrera de velho aos 16 anos. Está enterrado no quintal da casa.
Soube também que ela criou vários gatinhos com muito amor. Todos
lhe fizeram muita festa. Pulavam em seu colo, descia um, subia outro.
Outros ficavam se enroscando nos seus pés.
Na segunda concentração saí do corpo e fui lançada no espaço.
Fiquei flutuando, frente a frente com o Astro Intruso ou Higienizador.
Ouvi seu ronco estranho, quando passou por mim em alta
velocidade. Captei as seguintes palavras:
Planeta Intruso.
Viaja em alta velocidade, seguindo sua rota até atingir o
seu objetivo. Sua intensa força primitiva e negativa atrai
poderosamente, os seres humanos e feras que vibrem em sua
sintonia.
Sua força de atração negativa, que já é sentida na Terra,
proporciona a retirada dos “abismos” para a superfície do
planeta, do grande contingente de seres humanos, incrustados e
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escravizados há milênios naquelas profundezas, construídas pelas
mentes humanas perversas, que se encontram distantes da Luz.
Sua “aura” gigantesca se faz sentir, muito antes de sua presença,
que ao se mostrar provoca transtornos geofísicos intensos nos
planetas, onde o instinto animal ainda domina os homens, como
a Terra.
O Planeta Intruso viaja rumo ao seu destino de sanear outros
planetas, que já possuem condições de assumir nova graduação
sideral.
O Planeta Intruso também segue Leis Superiores e Imutáveis,
caminha para sua evolução. Ali habitam homens das cavernas,
seres que mal saíram da condição animal, e recebe em seu bojo
espíritos de graduação intelectual avançada, mas de moral
decaída, para avançar em condições iguais ao planeta, purificando
e burilando seus espíritos e ao mesmo tempo, proporcionando a
natural evolução do planeta e do ser humano.
Tudo no Universo é dinâmica evolutiva e progresso. Quanto
mais próximo da aura da Terra, maior efervescência no íntimo das
criaturas com ele sintonizadas, e por consequência maior cota de
sofrimento, violência e dor.
O Planeta Intruso é o instrumento final de transformação da
Terra. O seu ronco no espaço anuncia sua passagem e somente é
temido pelos seres de baixa vibração espiritual.
O seu ronco ecoa por vosso Sistema Solar e acorda as criaturas
para que se entreguem ao seu “canto enfurecido”, ou se armem de
coragem e fé para assumirem novas posturas, diante da vida e do
próximo.
Não queirais vos iludir. Seu ronco já ecoa próximo aos terráqueos.
Acelerai vossos passos no fortalecimento do propósito de
mudança, para que vossas vibrações não sejam compatíveis com
as dele e irresistivelmente lançar-vos em sua direção.
Jesus vos guie hoje e sempre.
Ônix de Órion
GESH - 24/06/2006
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138 – A dor é um lapso de tempo na
eternidade da vida!
Vidência:
Vejo Orthon. Seus lindos e grandes olhos fitam nosso Grupo. De
sua presença, vibrações de puro amor nos alcançam. Mentalmente
pergunto onde estão seus irmãos Orthan e Orthanine, ao que ele diz:
Orthan e Orthanine executam os procedimentos indispensáveis
à manutenção físico-energética daquela que é nossa face
encarnada (refere-se à dirigente do Grupo, que amanhecera
adoentada).
Sensações desagradáveis e pequenos abalos orgânicos
decorrem da quantidade acentuada de negatividade, acumulada
no corpo astral, na zona de guerra no astral, e no contato com “as
formas odientas dos seres”, com os quais estais lutando.
Servindo ao Cristo, vamos aonde nos chama o dever, mesmo que
enlameados, passemos a sofrer as consequências de antigamente,
quando, massa viscosa e densa dos pútridos resíduos mentais,
envolviam nossos espíritos enfermiços.
Já foram providenciadas a limpeza e o banho revigorante que
vos garantirão o término da tarefa, sem comprometimento da
saúde corpórea. Dores ou mal-estar que vierdes a sentir, serão
decorrentes da queima cármica inevitável, mas atenuada pelas
inúmeras intervenções que vimos realizando em vós.
Em tudo deveis dar graças ao Pai, pois escolhestes a prova
através do trabalho, que permite surgir no homem velho as
faces renovadas do homem novo, que se forja pela força da ação
redentora e não sofredora.
É o amor que vos acolhe e eleva!
É o Cristo que vos conduz!
Estamos felizes tendo-vos como irmãs amorosas, trabalhadoras
e obedientes, quando tantas criaturas suplicam por socorro e
nada ofertam de si.
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Sigamos confiantes, pois em breve a “Terra Renovada” substituirá
o cenário de dores que hora enfrentais. Nós, em nossa morada,
guardamos somente a lembrança educativa dos tempos idos e das
dores que sofremos, pois no presente, preenche nossa existência,
a fonte fecunda da vida: o Amor Infinito do Pai.
“A dor é um lapso de tempo na eternidade da vida”. Passai por ela
não vos lamentando, certas de que, breve é o instante da dor, ante
a plenitude feliz da eternidade.
Saudações amigas.
Orthon.
Orthan e Orthanine (ausentes)
GESH - 19/08/2006

139 - Sois espíritos eternos
Salve irmãos!
Muito temos dito da nossa presença entre vós. Nossas palavras
não são em vão. São proferidas atendendo ao pedido das Esferas
Superiores e tem por finalidade preparar-vos para nos receber em
vossos corações e em vosso “Orbe Planetário”.
O primarismo de vossas mentes não se encontrava preparado
para aceitar nossa presença pacífica. Tudo que desconheceis,
procurais destruir, não aproveitando a oportunidade extraordinária
de ampliar horizontes espirituais.
Sois espíritos eternos, e muitos aqui presentes vêm de outros
orbes.
Irmãos, muitos de vós, sois extraterrestres e a Terra é somente
morada temporária à guisa de internato educativo, para consumir
a agressividade, o orgulho e a vaidade excessivas.
Findo vosso ciclo de vida na Terra, retornareis aos vossos Mundos
de origem. E de que maneira direis aos vossos amigos, que não
acreditais neles?
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Refleti no pouco tempo da vida física, e buscai a autonomia
espiritual, porque, as consequências decorrentes de vossas
escolhas serão apenas vossas.
Que nada, nem ninguém se interponha entre o conhecimento
espiritual e nossa presença amiga.
Servimos com amor aos nossos irmãos terráqueos.
Ranquilau
GESH - 12/09/2006

140 - Nossa presença entre vós será de caráter
emergencial
Saudações cordiais, irmãos terráqueos!
Torna-se difícil no atual momento, mantermos contato convosco,
pois as energias densas instauraram-se em vosso Orbe de tal
forma, que nos asfixia.
Até mesmo os canais, ou médiuns mais preparados, ou
experientes, sentem dificuldade de ligarem-se a nós, em níveis do
mental superior.
A crosta planetária está sob a ação intensa do magnetismo
de Hercólubus, também chamado Astro Intruso e Planeta
Higienizador, aliado às mentes que ainda vibram em faixas
inferiores. É a podridão das Regiões Abismais vindo à superfície,
contaminando os incautos que vibratoriamente são afins.
Chegará o dia, meus amigos, em que vossos Irmãos Estelares
cessarão o contato, retornando somente para o resgate. Naqueles
dias, nos faremos visíveis e daremos socorro e orientação aos
humanos, que renovaram-se e fizeram jus para alojarem-se em
nossas naves, enquanto a Nova Terra ainda não estiver pronta para
habitardes.
A maioria das pessoas pensa que nossa presença é para
dominarmos o lindo planeta. Contudo, avisamos que na hora
exata nos faremos presentes, para sentirdes a Justiça de Deus, pois
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a “hora do basta”, chegou!
Nossa presença entre vós será de caráter emergencial e
temporário, a fim de ampararmos encarnados e desencarnados,
vítimas dos terremotos, maremotos, furacões, tornados e outras
catástrofes que se sucederão em massa e simultaneamente, em
vosso Orbe.
O tempo para pensardes qual posição deveis assumir, já
não existe na contagem sideral. Agora, é a hora de agir! Urge
transformar e urge progredir.
Como vindes notando no dia a dia, vosso tempo está acelerado,
o que aumenta o ritmo de nosso trabalho. Incessantemente, vimos
trabalhando de modo que os obstáculos sejam transponíveis para
dar prosseguimento ao Grande Plano, nesse final dos tempos.
Procurai limpar-vos para o “contato” e atentai para as informações
que vos chegam, com os corações desprovidos de preconceito e
medo.
Quando soar em vosso íntimo o chamado à entrega total ao
trabalho, vinde ter conosco de corpo e alma, nas lides do Senhor
Jesus, com a fé que professais, e aguardai, serenos e confiantes, a
recompensa que um dia virá.
Salve Jesus!
Antar-de Alfa e Ômega
17/10/2006

141 - Eles fazem o que é possível de acordo
com nosso carma.
Irmãs, que a Força de Deus reequilibre vossas forças, sustentandovos na matéria.
As lutas intensas no plano espiritual, no enfrentamento de Altos
Comandos das Trevas, vêm concorrendo para ascensão dos vossos
espíritos, que a cada vitória sutiliza-se, aumentando o potencial
superior e as vibrações sublimes.
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Neste processo, o organismo físico ressente-se, pois as descargas
negativas absorvidas pelo espírito são drenadas para a matéria;
e o espírito ficando mais livre, estranha acoplar-se numa “roupa
contaminada”.
Todas vós tendes o desgaste do organismo físico acelerado,
mesmo estando mergulhadas na Força Superior Regeneradora.
Com maior intensidade sofre o corpo físico, já debilitado pela
idade avançada, cuja fragilidade das células já desgastadas não
possuem mais a elasticidade e energia restauradora dos jovens
(refere-se à irmã Dirigente com 83 anos).
A irmã já sofreu várias intervenções cirúrgicas com implantes
que possibilitam a continuação da existência na matéria, com uma
“qualidade de vida” suportável. (Validade vencida).
Mais uma vez, esta noite, sereis submetida a nova cirurgia
de implante na área desgastada. Usaremos do mesmo recurso
utilizado no anterior. (Peças de outro planeta trazidas para um
implante).
Evitai movimentos bruscos com o braço afetado. Confiamos que
seremos vitoriosos na redução do vosso sofrimento físico. (E tem
sido).
Sugerimos à irmã Tratamento Espiritual para consolidação das
peças implantadas:
3 semanas de tratamento e intervalo de uma semana.
3 semanas de tratamento e intervalo de uma semana.
3 semanas de tratamento.
A Guerreira ainda não concluiu sua tarefa na matéria e é
imprescindível que assim seja, até que não mais seja possível.
A paz vos deixamos.
Jesus convosco.
Orthom, Ortham e Orthanine
Queridos Seres de Órion
GESH - 17/02/2007
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OBRAS SOBRE NOSSOS IRMÃOS
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2 – QUEM SOMOS:
No dia 23/12/1970 nascia o GESJ = Grupo Espírita Servos de
Jesus com dois grandes objetivos:
1º) Estudo e divulgação da magnífica doutrina codificada pelo
insigne Mestre Allan Kardec. Eu mesma, “por acaso” fui iniciada
nesses conhecimentos a partir dos 13 anos.
2º) Trabalhar no campo da desobsessão.
Onze anos se passaram.
No primeiro semestre de 1981, recebemos para nossa surpresa
e alegria o primeiro contato a nível mental com um Extraterrestre
numa reunião de desenvolvimento mediúnico. Como o assunto
na época estava sendo muito falado e pesquisado, ficamos
empolgados com a visita do Irmão das Estrelas e resolvemos criar
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dentro do GESJ um pequeno núcleo de simpatizantes que formou
o GER – Grupo de Estudos Ramatis, hoje com nova sigla GESH
(Grupo de Estudos Shama Hare) depois que fomos obrigados por
nosso querido Mestre Ramatis a fazermos uma limpeza no Grupo
ou seja separar o joio do trigo.
Os objetivos do pequenino núcleo inserido na matriz, o GESJ,
são os mesmos até agora, desde sua criação.
A aquisição e divulgação de conhecimentos sobre: Profecias,
Tempos Chegados, Juízo Final e outros pouco divulgados.
O fortalecimento da fé e confiança nos Desígnios Divinos.
A conquista do equilíbrio interior.
O contato com os Extraterrestres = Seres Extra Planetários =
Irmãos das Estrelas = Irmãos Cósmicos = Ets e outros designativos,
em qualquer nível, ou seja, no plano físico ou mental.
Desenvolvimento sob todos os aspectos da prática do amor ao
próximo.
Estudo e pesquisa sobre os Mundos Subterrâneos e o contato
mental com os Intraterrestres = Intraterrenos evoluídos, habitantes
de Mundos Subterrâneos.
Idem, com Mundos Submarinos e Subaquáticos.
Resta dizer que comecei a pesquisar e ler tudo que caía em
minhas mãos a partir de 1949 sobre os Extras e sobre Mundos
Subterrâneos na década de 1960, como o livro Terra Oca.
Aos poucos as revelações foram chegando e publicamos nosso
1º livro: Os Intraterrestres de Stelta – Missão Submarina
Extraterrestre. Em seguida, Pétalas de Luz. Ambos muito
modestos, magrinhos, mas, tornavam públicas, as comunicações
recebidas desses Irmãos mais velhos, avançados em ciência,
tecnologia e amor. Em 1995 saiu o livro Os Extraterrestres e Nós
– Vol. I, em 1996 Os Extraterrestres e Nós – Vol. II.
Corria o ano de 1996, quando em 28 de agosto, recebemos
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a seguinte mensagem que me tocou profundamente, pois o
Comandante Ashtar Sheram nos pedia para assumirmos uma
tarefa de grande responsabilidade.
Com vocês as duas comunicações recebidas em ordem
cronológica, ambas com a mesma solicitação.
Queridos Irmãos!
Passa da hora de conscientizar a humanidade no sentido de
esclarecer sobre a natureza dos “Extras” que trabalham no Planeta
Terra.
Ultimamente tudo que vem à tona é no sentido de denegrir a
imagem dos irmãos Extras.
A coletividade permanece em estado de choque, só em imaginar
contatos conosco.
Por isso desejamos que divulguem mais os trabalhos que
desenvolvemos e a nossa “Missão” nesta era atual.
Precisamos de mentes receptivas no conjunto da sociedade.
A divulgação deve ser acelerada no sentido de tornar os seres
humanos receptivos.
A Grande Hora se aproxima e o pavor e o pânico serão os maiores
inimigos do nosso trabalho.
O trabalho da Grande Fraternidade Branca Universal deve ser
divulgado de forma ampla, mesmo que através de pequenos
panfletos que possam ser distribuídos.
Sugerimos uma abordagem pequena sobre a mudança do
Planeta na escala evolutiva dos Mundos, depois uma pequena
menção à Fraternidade como ponto de apoio nesta passagem e
depois umas palavras sobre o trabalho dos seres Extras que estão
trabalhando aqui e suas funções.
Planejem a possibilidade de desmembrar o livro em pequenos
capítulos que possam ser numerados numa seqüência e que
contenham o que precisamos que o povo saiba de nós.
Isto é urgente. Não esqueçam de contar sobre os trabalhos
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práticos já feitos que vocês têm conhecimento, como, por exemplo,
a limpeza do astral de Salvador e os trabalhos na área de saúde.
A coletividade precisa nos ver e sentir como amigos e aliados
e não como inimigos como a maioria dos que detém o poder
querem nos apresentar.
Obrigado.
Que Deus nos proteja e ilumine em nossos trabalhos, com a
graça do Sr. Jesus.
Ashtar Sheram
26/08/1996 - GESJ – Vitória/ES

Queridos Irmãos
Ao convocar as “Tropas Estelares” para os trabalhos de resgate,
estejais a postos, sintonizando vossas mentes na grande Nave
Mãe, pois dela partirão todas as forças de comando/energia que
nortearão vossas tarefas.
Cada um de vós já está programado para atividades definidas,
sendo treinado durante muitas e muitas noites, para esse fim.
Apesar de não recordarem ao acordar, nada temam, vossas mentes
conservam intactas as instruções que lhes são transmitidas
diariamente, e, na hora apropriada, revelar-se-ão.
Confiança é a única atitude mental que vos solicitamos. A partir
dela tudo se revelará.
Entreguem vossas forças à realização e concretização do Projeto
Terra pois a Grande Hora se aproxima.
Estamos unidos pela Força da Luz.
A Luz do Grande Sol revelará as sombras escondidas em todos
os recantos do planeta e Sua Presença entre os homens queimará
os nódulos teimosos do sofrimento, da dor e correlatos.
Sua Grande Força será revelada em todos os quadrantes desse
mundo e homem nenhum será privado Sua Presença.
Quando isso acontecer, saibais que estamos presentes e será
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nossa a vitória sobre as trevas.
Intensifiqueis cada vez mais vossas atividades no sentido de
divulgação de nossas palavras pois este é o caminho tal qual
tendes estabelecido.
Ide em frente!
Não detenhais vossos passos com os obstáculos que surgirem
e alguns já estão a caminho. Nós daqui já conseguimos desviar
grossas chuvas de energias negativas canalizadas sobre vós,
porém lentamente gotas vão atingir-vos, mas esmorecer já não é
permitido.
Avante Guerreiros da Luz!
A GRANDE HORA já é avançada e o sucesso dessa tarefa
depende de nós.
Mãos dadas!
Unidos no AMOR de Jesus, formamos um só foco de luz a
iluminar os caminhos dos retardatários.
Cheguem todos! Unam-se a nós aqueles que buscam a PAZ e
trazem a PAZ em seus corações.
Avante Guerreiros da Luz!
É vosso Comandante quem vos conclama.
Mensagem final.
Desligo.
Ashtar Sheram
Seu Comandante
GER – 13/09/1996 – Vitória, ES

Diante do exposto lançamos a primeira Divulgação ainda em
1996 e já estamos no nº65. Iniciamos com uma folha e paramos ao
chegar na sétima. A principio com distribuição gratuita para 120
a 150 endereços. Esse número subiu oscilando entre 500 a 600,
inclusive em Esperanto até o nº24. Paramos por falta de tradutor,
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bem como para outros idiomas.
Alguns anos depois, aderimos a Internet, onde são publicadas
mensagens inéditas, todas as 2ªfeiras; nossos livros em inglês,
espanhol, além do português e um pequeno folheto que se
chama Divulgação sem data determinada para sair, pois depende
de tempo, coisa rara entre nós.
Aproveitamos o ensejo para reafirmar que o Grupo não foi
fundado para tirar dúvidas de assuntos conflitantes, polêmicos
adquiridos através de outras fontes de informações; assim como
não publica temas correlatos recebidos de outros Núcleos. Também
não opina e nem discute nada, embora, algumas vezes, provocado
duramente com essa intenção, por mentes desequilibradas.
“A melhor resposta é aquela que não se dá.” E assim agimos.
Nunca pedimos e muito menos impomos, a quem quer que seja,
que acredite em nosso trabalho e nas revelações nele contidas.
Nossa obrigação é divulgarmos o conhecimento ofertado por
Irmãos Superiores, por amor a humanidade terrestre.
Acreditem se quiserem.
Outro ponto importante que aproveito o ensejo para deixar claro,
é que muitas pessoas querem que perguntemos aos Mestres e aos
Extras e Intraplanetários, um monte de questões sem fundamento
e que não levam a lugar nenhum. Aliás, em muitos casos, o que
perguntam, já foi dito em nossas Divulgações.
Nós, somos discípulos, alunos, neófitos, aprendizes ou chelas,
como queiram; e eles são MESTRES. “Os carros não andam à frente
dos bois”. Cabe aos discípulos ouvirem atentamente, com respeito,
o que os Mestres dizem, por acréscimo de Misericórdia Divina,
nesses momentos finais cruciantes que a Mãe Terra e seus filhos
estão vivendo.
Os verdadeiros Mestres não avançam nas Revelações, nos
conhecimentos além do que a hora e as pessoas possam receber
e assimilar.
“Para um bom entendedor, poucas palavras bastam.”
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Finalmente, para que fique bem claro, acrescentamos que,
todos os encarnados nessa época, foram chamados pelo Pai a
assumirem as tarefas para as quais se comprometeram; mas,
poucos aceitaram, outros aceitaram, porém desistiram logo. Não
há privilegiados e protegidos na Administração do Pai e muito
menos injustiça divina; se encontram falhas no sistema, elas são
oriundas do próprio ser humano.
Margarida
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3 - NOSSAS OBRAS:
Os Intraterrestres de Stelta e Missão Submarina Extraterrestre
Pétalas de Luz; (Edição esgotada);
Os Extraterrestres e Nós - Vol. I;
Os Extraterrestres e Nós – Vol.II;
Cidades Intraterrenas – O Despertar da Humanidade ( em
conjunto com a 2ª.edição de Os Intraterrestres de Stelta e Missão
Submarina Extraterrestre);
Os Decaídos e Sua Trajetória Terrestre Vol.I;
Os Decaídos e Sua Trajetória Terrestre Vol.II;
Os Decaídos e Sua Trajetória Terrestre Vol.III;
Mãos Súplices por Socorro – Nos Bastidores visíveis e
invisíveis dos presídios;
Das Trevas para a Luz – Cidades Infernais;
Série: Planeta Amigo
Vol. I – Mensagens do Mestre Jesus
Vol. II – Em nome do Cristo novamente aqui estamos.
Vol. III – Comandante Yury –Missão Resgate
Transição Planetária.
Vol. IV – Os Intraterrenos – Missão Resgate Planetário
Notícias do Cel. Fawcett.
Vol. V – Allan Kardec e Helena
Blavatsky - Espiritismo x Teosofia.
Vol. VI – As Bombas de Hirochina e Nagasaki.
Vol. VII – Mensagens do Comandante Setum Shenar.
Vol. VIII – Mensagens do Mestre Ramatis.
Vol. IX – Mensagens de Chico Xavier e Emmanuel.
Vol. X – A Besta.
Vol. XI – Os Reptilianos.
Vol. XII – Mensagens do Comandante Ashtar Sheran.
Vol. XIII – Sementes ao Vento.
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Vol. XIV– Mensagens de Maria de Nazareth, Joana de Angelis
e Irmã Dulce.
Vol. XV – Mensagens dos Nossos Irmãos Índios.
Vol. XVI – Nossos Irmãos “Os Negros”.
Vol. XVII – Nostradamus
Vol. XVIII – João Batista

4 - Endereço do GESJ para freqüência :
Rua Hermes Curry Carneiro, 215
Ilha de Santa Maria – Vitória / ES – Brasil
Reuniões publicas: 3ª.feira – às 14:00 horas
5ª.feira - às 19:30 horas

5 - Endereço para correspondência:
Correios:
Margarida Pinho Carpes (p/ o GESJ)
Avenida Santa Leopoldina, 51 – Bairro Itaparica
Vila Velha / ES
CEP: 29012-040

6 - Internet:
www.extraseintras.com.br

7 - Compra de livro:
- Correios (ECT) através de carta,
- Internet
- Na sede do GESJ.
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