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“(...) Há muitas revelações para serem transmitidas, mas, necessitamos para isso de canais
receptores equilibrados e em condições de
ancorar a nossa energia e transmitir para essa
humanidade as verdades que, até então, mantiveram-se ocultas, sob o véu do preconceito.
O Mundo Intraterreno deve ser conhecido
pelos seres humanos, pois eles estendem suas
mãos amorosas no socorro a essa humanidade
tão atrasada. (...)”
Ramatis = Mestre Kuthumi
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APRESENTAÇÂO
Tomei conhecimento pela primeira vez da existência
de Cidades Subterrâneas ou Civilizações Intraterrenas
através de um livro de Yoga, de Caio Miranda.
Daí pra frente não sosseguei e pus-me a procurar, em
várias livrarias, livros sobre o assunto.
Surpreendida, constatei que, em relação a outros
temas, principalmente em português, existiam
pouquíssimas obras.
Mas, como quem procura, acha, umas pedras
preciosas foram por mim encontradas, pois minha
curiosidade sadia e persistente levou-me a adquirir
alguns exemplares.
E assim, de grão em grão, consegui juntar um
pequenino acervo de informações, praticamente
desconhecidas por nós, terrestres ou terráqueos ou
terrícolas, habitantes da superfície.
Dentre eles, destaco 4 livros inconfundíveis que
tornam o incrível, numa realidade inconteste.
Ei-los:
- Os Intraterrestres de Marie Thérèse Guincard e
Pierre Paolantoni;
- Terra Oca de Raymond Bernard;
- A Raça Futura de Bulwer Litton;
- Mistérios do Roncador de Udo Oscar Leuckner.
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A partir daí, quando esse assunto já se encontrava
amadurecido em minha mente, a Bondade Divina
presenteou-me com as primeiras mensagens, via
mediúnica, sobre os Intraterrestres de Stelta.
E, como se isso não bastasse, no mesmo período,
outro médium fazia viagem astral, visitando uma
Comunidade Intraterrestre Submarina, ambas em
dimensão vibratória acima da nossa civilização de
superfície.
Das viagens astrais feitas por esses dois médiuns,
surgiu nosso primeiro livrinho, portador de um título
muito longo, capa nada bonita ou sugestiva. Entretanto,
possuidor de um conteúdo extraordinário.
A partir daí, o assunto tornou-se corriqueiro dentro
do GESJ, porque antes das mensagens ninguém
o conhecia, inclusive os médiuns receptores das
comunicações. A médium que adentrava na cidade
subterrânea e que mais tarde soube ser Stelta, no
Espírito Santo, achava que estava viajando para outro
planeta e questionava muito sobre as viagens, um
tanto confusa e indecisa. Dei graças a Deus, naqueles
dias, por me haver aberto as portas de tão relevantes
conhecimentos através de minha busca incessante.
Agora, passados tantos anos numa ligeira
retrospectiva, vejo que a “discípula” devia estar pronta
para a chegada das mensagens, grande revelação a ser
divulgada para toda humanidade, uma vez mais antes
do “Basta” final.
  8

Para os grandes Iniciados de todas as épocas, os
assuntos extraterrestres, intraterrestres e vida em outros
planetas, faziam parte das suas pesquisas e estudos.
Eram rigorosamente disciplinados e trabalhavam em
grupos “hermeticamente” fechados.
Era a “luz do conhecimento”, cuidadosamente
guardada debaixo do alqueire.
Hoje, essa mesma luz deve estar iluminando os
quatro cantos do Mundo. “Veja quem tem olhos de
ver”.
Antes de encerrar esta Apresentação, quero deixar
claro que, da firmeza das palavras, na hora certa para
nós, do querido Mestre Ramatis, nasceu o livro: Cidades
Intraterrestres: O despertar da Humanidade.
Eis as palavras do Mestre Ramatis (Kuthumi) sobre os
Mundos Subterrâneos:
“... Já é hora de descortinar diante da humanidade
terrena, a realidade dos fatos, e os fatos indicam
a presença de vida, vida forte, vida evoluída nos
mundos subterrâneos deste Orbe.
É hora de enfrentar o descrédito, a desconfiança,
os medos e a ignorância e avançar como
conhecimento sobre vossos povos.
O Universo é dinâmico e está em evolução; o tempo
não pára. O conhecimento e a evolução dos seres
devem acompanhar o ritmo da vida.
Vossa humanidade encontra-se atrasada no
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conhecimento da presença de outras formas de vida
existentes em diversos Mundos, distribuídos em vosso
Sistema, em vossa Galáxia, em outras Galáxias e em
outros Universos Paralelos ao vosso.
É hora de expandir consciências e o primeiro passo é
informar-vos quanto à existência desses Irmãos.
Aproxima-se o momento em que “eles” estarão
presentes, auxiliando o “resgate” de muitos encarnados
e, é preciso que vossa humanidade esteja preparada
para receber tal auxílio.
Que esperem vir dos céus mãos amigas para
socorrê-los, mas que também esperem brotar da
Terra corações afáveis para acolhê-los; que saibam,
que por toda parte, onde deseja o PAI, a vida se
manifesta, contrariando o pobre pensamento
humano limitado em sua forma e em sua estrutura.
Não pensem que a mudança ocorrerá repentinamente,
mas é preciso que o trabalho comece para que ganhe
força, forma e corpo.
A vós, Grupo fiel de trabalho, que vindes ao longo
desses anos recebendo e cumprindo nossas orientações,
legamos esta tarefa de informar a vossa humanidade
sobre a presença dos Seres Intraterrestres.
Mestre Ramatis=Kuthumi, em 03/12/1998

Recordo-me, neste momento, com a mente voltada
ao passado, da vontade imensa de visitar uma região
onde existia uma cidade subterrânea, localizada nos
  10

confins da Serra do Roncador em Mato Grosso, cuja
entrada ou entradas eram guardadas pelos índios
Xavantes, que naqueles tempos, eram bastante
agressivos, inamistosos e arredios, tornando aquela
região um lugar indesejável para forasteiros, curiosos
e pessoas mal intencionadas, segundo dizeres de Caio
Miranda.
Creio, mesmo, que alguns caciques e pajés tinham
conhecimento dos “mistérios”, através das histórias
contadas por seus antepassados envolvendo aquelas
terras e a Serra do Roncador.
Pensei em visitar aquela região; mas, como alguém
hoje, sem condições, que deseja visitar a lua.
O tempo passou rápido e, para o meu próprio
espanto, vi-me, de corpo e alma, no dia 02/12/1998,
ao meio-dia, sol tinindo em nossas cabeças, eu e mais
quatro pessoas do nosso grupo acompanhadas de um
Cacique Xavante, por sinal muito simpático, educado
e espiritualizado e mais o dono da caminhonete que
nos transportou até a Aldeia. Ao todo, sete pessoas,
sentadas numa pequena saliência da grande Serra do
Roncador.
Tudo isso acontecia dentro de uma das cinco aldeias
Xavantes, cujas casas ainda eram primitivas “ocas”,
dispostas em forma circular formando a “taba” e, no
centro do circulo, uma área limpa para as reuniões
administrativas, encontros e festas.
As mulheres não falavam português, mas, tanto
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quanto os homens e as crianças todos se vestiam a
nossa moda; todavia, de maneira decente, ou seja,
os vestidos eram franzidos na cintura, comprimento
abaixo do joelho, gola alta e mangas.
Mas, como dizia, entoamos cânticos e fizemos preces,
suplicando ao Senhor de Todos os Mundos a Paz para
nosso pequenino Mundo.
O desejo impossível tornou-se realidade graças ao
nosso “grande cacique”: Ramatis.
Estamos apresentando uma realidade diferente, difícil
de ser aceita por muitos e, mesmo, impossível para a
maioria dos terráqueos. Acreditem ou não, ela existe.
Isso faz lembrar-me das dificuldades que tiveram de
enfrentar os imortais inventores e descobridores como
Colombo, Pasteur, Santos Dumond, Madame Cury e
muitas outras mentes iluminadas.
Encarar “pseudocientistas” é pior que enfrentar
“magos negros” e feiticeiros. Aliás, aqueles devem
ser discípulos destes, pois envenenam e manipulam
as mentes humanas contra as Verdades Divinas,
como se eles fossem os donos da verdade.
Naquela Aldeia, onde fizemos sólida amizade com
aqueles irmãos, o Cacique e um outro índio sabiam da
existência da cidade de Létha, bem como que existiam
extraterrestres. Um dizia que viera “de fora e, o outro,
afirmava que seu pai viera “de baixo”.
Quem tiver olhos de ver, verá!...
Margarida, 1° semestre de 2009
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01 – GRITO DE SOCORRO
“Boa noite, irmãos!
A vinda de forma mais freqüente de seres de outros
planetas para a Terra se deu após a materialização da
bomba atômica.
Os cientistas da Terra jamais aceitaram a verdade
sobre dimensões paralelas com vida, no Planeta.
Portanto, jamais acreditaram também que a energia
nuclear afetaria estes planos. Foi o grito de socorro
profundo emitido pelos cientistas desencarnados,
habitantes do plano Astral, que tendo conhecimento
dos efeitos danosos da radiação provocada nos planos
em que viviam, que fez a Grande Fraternidade Branca
Universal buscar ajuda externa para minimizar os
estragos causados pela ruptura das vibrações que
separam os mundos interligados das dimensões
terrenas.
Os recursos utilizados podem parecer estranhos, e
até, primários, para vocês, porém foi o mecanismo que
escolhemos, considerando o grande conhecimento na
área científica que vocês adquiriram e considerando
também que a maior parte do tempo, deveríamos
trabalhar de forma incógnita, não os deixando sequer
suspeitar da nossa presença na área. Não poderíamos
colocar na dimensão em que vocês habitam; máquinas,
nem aparelhos, que destoam do cotidiano da crosta,
nem do tempo histórico relativo desta humanidade.
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Na verdade, era como se voltássemos no tempo para
reconstruir soluções do nosso passado remoto.
É claro que para isso contamos com a ajuda de muitos
cientistas da Terra, já no mundo espiritual.
Felizmente, a partir de alguns anos, estamos apenas
administrando os danos, fazendo reparos e mapeando
o controle das zonas de perigo e de armas e projetos
esquecidos, abandonados ou perdidos.
Uma das ocorrências tristes, mas que vocês podem
notar, porque a ciência da Terra não explica o fato, é
o suicídio de baleias e golfinhos. Vez por outra são
atingidos por radiações nas águas dos mares. Esta
radiação afeta o sistema neurológico deles, sendo fatal,
por atingir diretamente o instinto de sobrevivência e
eles se jogam contra a costa, e não aceitam quase
nunca serem reconduzidos ao mar.
Existem muitos fatos que ocorrem, que vocês não
sabem, muitos deles no mundo astral.
Que Deus nos dê forças para levarmos a nossa tarefa
em frente e a bom termo.
O pânico e o medo só existirão para aqueles que não
desejarem ouvir.
Nossa presença entre vós visa o esclarecimento
dos acontecimentos para que cada um, situando-se
segundo o seu patamar evolutivo, determine sua ação
no sentido de sua própria redenção.
  14

Enquanto existirem corações aflitos, estaremos
presentes.
Que assim seja.”
Arfat - 21/02/1998
(Intraterrestre de Stelta)

02 – FIRMAI-VOS NA FÉ, NA CERTEZA
DE QUE JESUS VELA POR VÓS
“Amados Irmãos!
Eu vos saúdo na paz de Jesus!
Que ela preencha vossos corações, vos envolvendo
no manto da tranqüilidade, para que possais agir com
sabedoria na “hora chegada”.
Já estais muito bem avisados para o “grande
momento da escuridão”. Deveis agora vos preparar
para os momentos que virão depois.
A armazenagem de alimentos se faz necessária,
não pelos três dias, mas pelas dificuldades que
surgirão após, como: plantações dizimadas, estradas
interrompidas, barreiras, cidades inundadas, mares
revoltos, céu nebuloso, tudo dificultando, impedindo
que vossas vidas tomem o curso normal.
A importância de passardes por esta prova de
evolução é a de aprimorardes os sentimentos de
solidariedade e amor.
  15

Vossos irmãos não são apenas os do vosso círculo
de família e amizades; vossos irmãos são todas
as emanações divinas existentes nos minerais,
vegetais, animais, seres humanos e elementais.
Enfim tudo que compõe o Universo Divino.
Vossas Divulgações devem passar a ter caráter
preparatório e prático quanto à ação, tanto nos dias
derradeiros, quanto para depois deles.
Incentivar a solidariedade, o socorro, o dividir e o dar
sem saber a quem. Aprendei a manter vossos corações
tranqüilos para que a razão não vos falte, quando
dela necessitardes. Vós e os vossos estão protegidos
e orientados. Não deveis gastar vossas energias vos
preocupando demais com a segurança, pois sabeis que
estamos juntos. Deveis gastar vossas energias, vosso
amor e vosso serviço com aqueles que se sentirão
desamparados, desesperados e solitários, pois aí está
a vossa verdadeira tarefa.
Firmai-vos na fé, na certeza de que Jesus vela por vós.
Abri vossos corações, e fazei o que tem que ser feito.
Sois amados pelo Grande PAI, amparados pela Luz do
Sol Verdadeiro”.
Zenim – 21/02/1998
(Intraterrestre de Zimbala)
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03 – A CARIDADE VOS CONDUZIU...
O Cel. Fawcett já vinha observando nosso GESJ, há
algum tempo, em suas atividades espirituais.
Preparava-se para um contato mediúnico, que acabou
acontecendo numa Aldeia Xavante em Mato Grosso,
graças aos Desígnios Divinos. Palavras da médium:
Encerramos a mentalização daquela hora, e quando
levantamos, vi o Sr. Fawcett com um monitor de vídeo e
na minha cabeça havia uma mini antena instalada; que
respondia a um sinal do monitor.
Era como se ele fosse usar aquilo para nos guiar.
Recebemos muitas mensagens de todo tipo ao longo
dos dias que lá passamos (29/11 a 04/12/98), entre elas, a
próxima que esclarece o porquê da nossa ida ao Roncador,
trazendo uma pontinha de humor, nos fazendo rir. Foi
assim:
As companheiras discutiam se o inglês desaparecido nas
imediações da Serra do Roncador era na época coronel
ou comandante, embora eu tivesse dito que era coronel.
Isso aconteceu alguns minutos antes da concentração.
Para surpresa nossa, ele se apresentou com as seguintes
palavras:
Simplesmente Fawcett.
Nós os temos aguardado com alegria, muita alegria
no coração!
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Vossas vibrações de Amor, e nossos propósitos de
PAZ para o Planeta, nos alinharam de tal forma que não
pensamos duas vezes em recorrer às Forças do Bem,
no sentido de nos enviarem “forças suficientes” para
neutralizarem e reverterem uma situação grave na 4ª
dimensão, com reflexos e conseqüências perigosas no
vosso plano físico.
Grande “grupo indígena desencarnado” muito
revoltado com o descaso com que seus semelhantes
têm sido tratados “pelos brancos”, chefiados por seus
lideres, uniram-se às “forças trevosas e perversas”, a fim
de iniciarem um conflito com sérias conseqüências
aqui em Mato Grosso, em ambos os planos de vida, o
físico e o astral.
Caso isto ocorresse, acarretaria um atraso enorme
nos planos delineados de evacuação e socorro a todos
que evoluem nestas paragens e outras afins.
Nosso pedido de socorro foi captado, e docilmente a
Caridade vos conduziu até aqui.
Deveis permanecer por mais um dia, em preces
contínuas para que tudo se defina.
Muitos outros Grupos acolheram também esta
súplica e unidos a vós estarão realizando preces e
meditações com o mesmo objetivo.
Não se decepcionem com o que colheram, as
aparências nada significam.
A vossa aproximação com os índios será providenciada
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e a troca de gentilezas e respeito, minará vontades
exacerbadas de revides e agressões neste local.
Também vós tendes penetrado em “nosso mundo”,
em nossa companhia, já que demonstrastes interesse
pela engenharia, que trabalha incansável, no sentido
de aproximar os Povos Intras dos Povos da Superfície.
Refiro-me, nesse momento, a abertura de portais.
Na vibração do Poder da LUZ, na Freqüência Universal
da Solidariedade, vos abraçamos.
DEUS vos abençoe os esforços.
Fawcett[1], em 30/11/1998.
(Morador de Létha)

04 – RESGATE, MOMENTO DOLOROSO E
DIFÍCIL PARA AS CRIATURAS HUMANAS
Muito nos tem sido ofertado pela Espiritualidade
Maior. Muito mais do que merecemos, tem revelado
a Grandeza e Misericórdia do Amor Divino, para com
todas as Suas criaturas.
Em dezenas de anos que aqui me encontro, já
havia conectado mentes abertas e favoráveis ao
Cel. Fawcett, inglês desaparecido há anos na Serra do Roncador
e atualmente morador de Létha, cidade subterrânea bastante evoluída, existente naquela vasta região de Mato Grosso.

[1]
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desenvolvimento da semente da Boa Nova, entretanto
jamais havia conhecido Grupo de Trabalho semelhante
ao vosso. A seriedade com que vos apresentais ao
serviço cristão, e o respeito de que são merecedores
nas esferas sutis do entendimento, levam-me a crer, que
só pode estar muito feliz, aquele que é vosso Mestre e
Guia Espiritual, o Sr. Kuthumi. (O Mestre Ramatis)
Considerando todos os fatores e circunstâncias
que nos envolvem nesse momento de nossas vidas,
venho comunicar-me, autorizando vossa entrada no
Santuário de Létha.
Na verdade, sou apenas mensageiro dessa
autorização e faço parte do Conselho que a concedeu,
sendo os demais conselheiros, habitantes mais antigos,
e experimentados cidadãos da Cidade.
Qualquer de vós que adentrasse em Létha, como
eu adentrei anos passados, ficaria verdadeiramente
deslumbrado, procurando entender como o ser
humano foi capaz de produzir, por si mesmo, tantas
belezas e irradiar tanta luz! Havia em tudo aquilo, um
“ingrediente” que falta à vossa humanidade, e que
hoje, anos após, verifica-se que ainda falta e cada
vez mais, o Amor! O Amor, esse catalisador, capaz de
integrar as criaturas ao seu ambiente, tornando-o UNO
com o Universo, é também capaz de fabricar e plasmar
formas materiais e semi-materiais.
O desenvolvimento espiritual dos Lethanos é tanto,
que de seus chacras cardíacos jorra luz, capaz de queimar
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os desavisados e atrasados humanos. Com muito treino,
capacidade de redução e controle energéticos, alguns
poucos habitantes de Létha arriscam-se a circular entre
homens comuns, mimetizado em seu meio, em busca
de provisões e informativos que os atualizem sobre o
estágio evolutivo em que se encontram os terráqueos
da superfície. Essa preparação e acompanhamento,
verdadeiro monitoramento das condições externas
à cidade, visa a adequação de nossa realidade
intraterrena, às necessidades de vossa humanidade,
para o retorno à prática do tão esquecido Amor.
Resgate, momento doloroso e difícil para
os homens. Momento necessário para essa
humanidade incauta e apegada a valores tão
distanciados da realidade.
Estamos a postos para receber-vos, autorizando
desde já, a visitardes algumas de nossas dependências
setoriais. Atentai para cumprirdes rigorosamente as
instruções que vos serão transmitidas por vossos Guias
em proveito de vossa própria integridade física e de
vossos corpos sutis. Qualquer deslize pode acarretar
em graves danos à tessitura de vossos corpos.
Sejais, portanto, bem vindos a Létha, eu vos saúdo
em nome do Povo Lethano!
Alguns compartimentos foram reservados para
vossa preparação a fim de entrardes em nossa Cidade.
Pedimos o favor de mentalizardes nossas câmaras de
ajustamento vibratório, a cada vez que acessarem a
Cidade. Obrigado!
Fawcett, em 01/12/98
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05 – OS ESPÍRITOS DA NATUREZA VIBRAM
CONOSCO EM DEFESA DO SOLO SAGRADO
Vidência: Nosso amigo Fawcett apresentou-se
acompanhado de uma multiplicidade de “seres” de
diversas formas, tamanhos e cores, todos, Representantes
da Natureza, endossando seu cumprimento.
Em seguida falou:
Amigos do coração, o Amor recíproco e o respeito
pelo trabalho de ambos, que em verdade é uno, pois
compreende o todo, nos aproximou definitivamente.
Mesmo não concluindo nossa tarefa, jamais nos
afastaremos, pois nossos caminhos encontraramse para sempre no esforço único, direcionado para a
questão da defesa do solo, que já não suporta mais
tanto sangue derramado a qualquer preço.
Os Espíritos da Natureza, os Devas e todos os
Protetores das Matas, vibram conosco em defesa do
“solo sagrado”. As áreas preservadas, pulsam e chamam
a atenção dos rebeldes, que mesmo conhecendo
o significado deste aviso, insistem em distorcer a
realidade.
Hoje, no entanto, a postura daqueles docilmente
rendidos aos efeitos da Luz, determinou uma nova
referência ao Planeta, que necessita de uma hierarquia,
que o represente na Confederação Galática.
Este representante é a consciência pulsante, o desejo
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de um grupo significativo, defensor da igualdade, do
amor solidário, sem fronteiras; e, deve ser constituído
de seres que se desenvolveram aqui, criaram todo um
vínculo com a evolução deste Planeta. Trabalham para
que a evolução ocorra com o mínimo de conflitos, e
choques.
Meu Grupo, e eu, Fawcett, trabalhamos pela
conclusão desta missão coletiva, que também fazemos
parte.
Do Alto, o Senhor dos Mundos acolhe os frutos do
nosso trabalho, e os distribui em benefício de todos. Só
a Vitória nos importa.
Vosso destino geográfico, muito sugestivo, nos
emociona:
Vitória dos Espíritos Santos[2].
Fawcett, em 01/12/1998

06 - PAI, QUE SEJA FEITA A VOSSA VONTADE...
Saudações queridos guerreiros!
Nós vos aguardamos, corações em festa. Sedes bem
vindos!
Este reencontro programado no espaço, afinal, tem
lugar.
[2]

Moramos em Vitória, capital do Espírito Santo.
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Terá valido a pena a expectativa? Certamente!
Ei-nos aqui reunidos, jorrando do nosso peito a
alegria de participar de um nascimento.
Após a conclusão da abertura deste último Portal,
definitivamente, a hierarquia terrena estará composta
dos seus mais jovens representantes.
O ciclo se concluirá, após séculos de tentativas.
A nossa relação, será esclarecida a vós. No momento,
não é oportuno impressionar ainda mais vossa
lembrança e turvar vossos iguais.
A própria alegria, quando muito grande pode
atrapalhar.
Olhos muito interessados torcem por vosso êxito,
por entenderem o valor deste concurso.
Outros observam a fim de fazer sua opção,
preferencialmente, pelo lado vencedor.
Eis vossa responsabilidade em arrebanhar os
indecisos.
Mantende-vos como chegastes até aqui, dispostos e
alegres.
O horizonte vos sorri, todas as criaturas da natureza
vos reverenciam em cordial saudação.
Está quase concluído o arranjo molecular de vossos
corpos.
Muita mudança vos aguarda consolidando vosso
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papel neste final de ciclo terreno.
Alguns de nós já expressaram o desejo de aqui
permanecer, participando do reflorir do Éden[3].
Outros, porém, como eu, já aceitaram, um novo
período no próprio lar.
Na certeza dos eternos laços que nos une, na
solidariedade e no Amor, jamais nos separaremos de
fato.
Levantai homem, tomai assento na direção do vosso
destino, recordai com clareza o Divino Executor das
Leis e repeti: “Pai que seja feita a vossa vontade, não
a minha”.
Fawcett, em 02/12/98

07 – CREEM, MESMO SEM TOCAR
Queridos amigos!
Vim prestar minha homenagem aos amigos muito
especiais, de joelhos frente ao Pai, agradecendo todas
as oportunidades de trabalho, de transformação, de
reconstrução.
Querida amiga, em nenhum momento ignorei, o
vosso desejo de participar de um diálogo frente a
Refere-se a ficar na Terra Renovada ou voltar para o seu Planeta de
origem. É a volta para casa.

[3]
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frente, olho no olho, como costumais dizer.
Humildemente, aqui me encontro ao vosso dispor,
agradecendo a fé, a ternura de todas as palavras,
que não me julgo merecedor e ainda gostaria de
esclarecer.
Amigos, as águas são mais profundas onde elas são
calmas!
O maior acontecimento que esta humanidade já
presenciou, transcorreu, na humildade, na simplicidade.
Foi assim, que o Rei dos Reis, Jesus, o nosso Redentor
veio ao mundo; e é desta forma que este Grande Portal,
completamente aberto, jorrará Luz para todos os
quadrantes e para todos os corações em harmonia com
as Leis. Também, se encarregará de resgatar todos os
transviados. Por isso rogo-vos, não vos entristeçais pela
simplicidade, não se trata de falta de recursos para esta
materialização[4], querida irmã, sei que me entendeis.
No entanto, a Lei é clara e a energia existente deve ser
bem aproveitada.
Nesse momento, as necessidades são grandes e
todas as forças positivas se somam, portanto, não deve
haver desgaste.
Preparar uma recepção capaz de impressionar vossos
órgãos físicos não seria desperdício, em absoluto;
[4]
Nós pensávamos que poderíamos ter uma oportunidade de conhecer a Cidade. Mas, vimos logo que esse sonho seria impossível
em corpo físico.
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porém, estamos mais interessados em vossas almas,
em vossos corpos sutis, tão bem tratados até aqui e,
com certeza serão melhor preservados por cada um
de vós que sair deste local com a forte determinação
de remodelar todos os vossos hábitos, diálogo e
respiração. Que tudo que sair de vós, saia alterado para
melhor, banhado em muita Luz, exalando segurança,
simpatia e concórdia.
Assim, dessa forma, podemos dizer que cumprimos
com todos os detalhes o Plano, como fora projetado,
alimentado e preservado por nossos Irmãos Maiores,
porque ainda somos pequenos trabalhadores,
humildes formigas, nesse imenso deserto. Buscando
levar alimento a todos que desejam, que esperam, que
têm fé e que crêem, mesmo sem “tocar”.
Aquele que busca, assim como eu, encontrará.
Tudo que merecerdes está reservado, e jamais,
poderá ser desviado ou furtado, tanto quanto possuís
no coração: a determinação, a fé e a paciência.
É o que vos pedimos: paciência. Tudo que desejais
confirmar, em todos os níveis do vosso ser, vos será
apresentado no tempo certo, sempre que o propósito,
o trabalho, assim o exigir.
Na Paz do Universo, no Amor Imenso do Pai que
deseja a todos seus filhos, humildes e despretensiosos,
porém aptos para o trabalho, apesar dos obstáculos
que todas as barreiras internas desabem e surjam,
cada vez mais, horizontes amplos, belos, fortes e mais
verdadeiros.
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Muita Paz, vossos caminhos daqui para frente estarão
permanentemente aliados aos nossos.
Nosso Amor vos conduza em segurança, em todas
as questões que nortearem vossa vida profissional,
material e espiritual, na Graça do Pai Maior que aqui
nos reuniu.
Damos graças a esse Pai Maior e abençoamos todos
os obstáculos que transpomos e nos fizeram o que
somos hoje.
M – Quem é o irmão?
R – Fawcett.
M – O irmão já nos conhece de muitos anos?
F – De muitas outras vidas.
M – Eis porque, quando li os livros que falam dessa
Cidade, Létha, e da sua odisséia até alcançá-la,
empolguei-me muito. Hoje, estou aqui nesta montanha,
tendo a certeza absoluta de que Létha existe e de que os
ódios e os amores atravessam e perduram por séculos,
milênios, até que nos encontremos de novo, reatando o
fio das amizades ou desatando os nós da insensatez.
Fiquem na Paz de Deus.
Fawcett, em 02/12/98
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08 - O CORONEL FAWCETT E A CIDADE
INTRATERRESTRE DE LÉTHA
Salve a Luz que a todos conduz!
(Perdemos muito da mensagem)
... preparai-vos cada vez que vos convidarem para
divulgação dos assuntos mencionados, através da
“mídia terrena”.
Mãos dadas, lado a lado com Instrutores Espirituais
no trabalho na Seara do Bem, que seguirão sempre
convosco guiando-vos os passos, inspirando-vos os
pensamentos, afinando vossos canais com as vibrações
dos Mundos Superiores.
Juntos haveremos de divulgar para a humanidade
a Boa Nova de esperança que anunciam os Anjos do
Senhor.
Sedes instrumentos dóceis a serviço do Governador
Espiritual do Planeta e Ele vos conduzirá amorosamente,
cuidando para que vossos passos sejam amparados
e vos permitam galgar os degraus do progresso
espiritual.
Margarida – Nós vos saudamos em nome da Luz!
Comunicante – Se quiserdes fazer alguma pergunta,
estamos ao vosso dispor.
M – O Irmão ou Irmã é de alguma cidade intraterrena?
(falamos sobre os intras)
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N – Já não se recorda de mim? Talvez pelo longo
tempo de afastamento!
É vossa irmã Nefertiti que vos fala. Há muito já não nos
encontrávamos nesta modalidade de comunicação,
contudo, unidas pelo amor e pelo serviço, continuamos
juntas, aguardando a oportunidade de manifestação,
quando assim nos é permitido estabelecermos o
contato amigável que a todos nós rejubila e alegra
enormemente.
M – O mesmo acontece conosco!... Lembrei-me agora
de uma pergunta que nos fizeram a respeito do Cel.
Fawcett – se ele entrou na cidade de Létha em corpo físico,
encarnado, e só depois passou para outra dimensão, ou
seja, morreu fisicamente.
N – Era necessário que o irmão Fawcett adentrasse
a Cidade como descoberta da personalidade
adotada nessa existência, e, sendo assim, em corpo
físico adentrou. Sua consciência descortinou a nova
realidade, que já pulsava latente, como conhecimento
a ser expandido pela própria mente.
Contudo, seu corpo físico permanece preservado na
cidade intraterrena, não tendo sido decomposto como
acontece aos corpos orgânicos (de carne) na Terra.
M – Aproveitando esse assunto, gostaria de saber sobre
o material que chegaria às nossas mãos e que provaria
à humanidade que as Civilizações Intraterrenas existem.
Nunca recebemos nenhum sinal ou algo material para
publicarmos.
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N – Os materiais, provas concretas, existem, porém
nem todos os “Trabalhadores” atendem ao chamado e
prestam-se ao serviço conforme planejado.
Não é de nossa alçada decidirmos este ou aquele
comportamento; como bem sabeis, a liberdade de
escolha de cada criatura deve ser preservada sempre
em primeiro lugar. De nossa parte, tudo quanto nos
é possível fazer, fazemos, para tornar viável o Plano
Divino. Sabemos que de vossa parte, igualmente, todos
os esforços são empregados para que haja comunhão
entre os dois planos de existência na concretização
da Vontade do Pai. Porém, quando dependemos de
outras criaturas, nem sempre encontramos a mesma
reciprocidade de intenções, compreensão de trabalho,
renúncia e dedicação. Torna-se, portanto, muito difícil
realizar a parte que nos cabe.
Aguardemos, pois este assunto ainda não foi dado
por encerrado pela Espiritualidade Superior. A nossa
favor a constante comunhão com as esferas Superiores
que faculta-nos a paciência de aguardar o tempo certo
para o desenrolar dos acontecimentos.
M – Lembrei-me agora de um Templo espiritualista
existente em Barra das Garças ou cidade vizinha[5].
Os seguidores da seita tem conhecimento e contato
com os habitantes de Létha, cidade intra; não sei qual
o tipo de contato, se como o nosso, a nível mental,
[5]

O Templo em questão é da Sociedade Brasileira de Eubiose.
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ou físico; talvez possuam provas materiais. Diante
do que foi dito, dá para fazer uma certa ligação.
Também daquela região de Mato Grosso surgiram
as obras: Mistério do Roncador, O Templo de Ibez,
Minha Iniciação Inca.
N – Como de costume a irmã já percebe o
entendimento dos espíritos desligados da matéria,
captando o conhecimento que se encontra abundante
nos planos superiores. É certo que ao Grupo a
oportunidade de trabalho foi ofertada, contudo o
medo ainda não os permitiu dar prosseguimento na
tarefa.
O medo é aquele “ser sombrio” criado pela mente,
tornando-se obstáculo ao progresso. Necessita ser
enfrentado e iluminado pela coragem; não a coragem
desmedida, mas pela coragem que tem por medida a
fé raciocinada, a humildade e o amor incondicional.
M – Obrigada, irmã querida, pela presença amiga e
afetuosa. Abrandou nossas saudades e deu provas de que
a vida continua nos diversos planos.
N – Nosso tempo é diferente do vosso, bem sabeis,
e nosso encontro a nós se assemelha apenas como
continuidade daquele momento em que nos reunimos
próximos a cidade de Okay (chapada Diamantina)
e tivemos a oportunidade de apresentarmos as
revelações necessárias para serem divulgadas entre
vossa humanidade.
Despeço-me,
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lembrando-vos

que

em

breve,

novamente juntos estaremos para outro intercurso
salutar, no serviço caritativo e amoroso.
Deus nos abençoe,
Nefertiti, em 18/09/2004[6]

09 - DURAS BATALHAS VOS AGUARDAM...
Paz em Nosso Senhor Jesus Cristo.
Meus irmãos e queridos amigos.
A jornada evolutiva é árdua e árduos são os caminhos
a trilhar.
Mas, para quem tem amor no coração, sintonia de
paz e esperança, há de caminhar com maior segurança.
Muitos são os atropelos, porém muitas serão as bo
Aqui neste jardim da natureza, encontrais energias
nanças, após a tempestade.
renovadoras que vos abastecerão a fim de
continuardes vossa jornada.
Duras batalhas vos aguardam. Tenhais fé e confiança
no Mais Alto, pois não estais sós.
Que a Luz do Grande Sol sempre aqueça vossos
corações.
Natanael, em 30/12/1998
Cachoeira da Fumaça - Chapada Diamantina - BA

As revelações feitas no “intercurso” anterior, as quais Nefertiti se refere, falam sobre os 3 dias de escuridão e da cidade intraterrena de
Okay, situada na Chapada Diamantina-BA, onde nos encontrávamos
naqueles dias de outubro de 1997.

[6]
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10 – UMA BASE SUBMARINA
Nosso trabalho na superfície do Planeta é feito
através do saneamento dos rios e das diversas poluições
ambientais e atômicas. Nossa base submersa neste
rio tem conexões com bases submarinas existentes
em outros pontos da Terra. Nossa dinâmica de trabalho
abrange os diversos setores da vida humana e os vários
reinos da natureza, na terra, água, mar e ar.
Nossa tarefa intensifica-se neste final de ciclo,
onde as energias densas se encontram em maior
intensidade no Orbe. Juntamente com todas as outras
Cidades Intraterrenas existentes na Terra, as quais
coordenamos e mantemos contatos, trabalhamos
com o objetivo da Evolução do Planeta e de sua
humanidade.
As nossas naves e nós nos encontramos em
vibração muito sutil, impossível para percepção ou
interceptação de seres humanos, mesmo os seres
negativos densos que tentam dominar o Planeta têm
suas atividades cerceadas por nós, que juntamente
com a GFBU, não deixamos sua ação malévola chegar
ao superlativo, apesar de já terem ultrapassado e muito
as barreiras permitidas. No momento, eles estão sendo
aprisionados e deportados para planetas afins com sua
condição evolutiva.
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Contamos com a Força deste Grupo para melhor
distribuição do Amor pelo Planeta.
Amor e Paz.
Saradim, em 31/03/1999
(Intraterrestre de Sauyn Ierê,
Cidade da Luz, Cidade do Amor)

11 – VENHO ALERTAR-VOS
Irmãos!
Venho de muito longe, meu nome é Asjourim.
Sou proveniente de Alfa Centaurus. Faço parte do
Conselho de Seres Extraplanetários que se encontram
neste local (Amazônia), para uma “reunião periódica”
que acontece a fim de sermos instruídos e de
recebermos as últimas informações sobre o processo
de Transição Planetária.
Tenho a missão de alertar-vos, pois a situação caótica
desse vosso Planeta será acelerada de uma forma
muito profunda. “Novas doenças e doenças julgadas
já extintas”, dizimarão grande parte das populações
do mundo. Água potável chegará a um limite mínimo.
Cataclismas, aparentemente isolados, tornarão uma
situação de vida insustentável. Muita dor assolará
vossos corações antes que o momento final chegue.
Essas situações de tensão, que já vivenciais em
alguns pontos do Planeta, serão multiplicadas,
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mas, os humanos ainda não enxergam a cadeia
que as ligam. Pensam que são situações isoladas,
referentes a povos e lugares distantes.
As pessoas só se conscientizarão do processo,
quando a perda chegar em seus lares.
As Energias de Luz se recolherão do Planeta no
período mais crítico, a acontecer num futuro não muito
distante.
Tendes sido informados sobre esse período, onde não
haverá comunicação direta conosco. É preciso prepararvos interiormente, fortalecer-vos, conscientizar-vos de
que árdua será a missão.
Muitos dos que se dizem crentes nas informações,
deixarão covardemente as fileiras do Bem e correrão
à procura de abrigo, à procura de uma situação
confortável, que não encontrarão. Outros, desesperados,
deixarão o medo invadir suas almas, e trêmulos, não
terão condições de acessar sua Luz Interior. Não deixeis
que tais fatos aconteçam convosco. Aqueles que já
caminharam, que estão à frente, deverão auxiliar
seus irmãos enfermos, caídos e desesperados, que
precisarão de auxílio e de quem os guie.
Prestai atenção nas quedas das estruturas
econômicas montadas neste Planeta: ruirão
uma a uma. A barbárie assolará grande parte da
superfície. É preciso aprender a viver com um
mínimo. Irmãos, é preciso viver com simplicidade.
Iniciai vosso treinamento, acostumai vosso corpo
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com pouco. Fazei de vossa vida a mais simples e
humilde possível. Não direcioneis vossa vontade a
aquisições e mais aquisições. Aprendei a desfazervos delas, para não sofrerdes mais ainda. Aprendei a
dividir e a economizar vossos provimentos. Será um
período muito difícil para todos vós, seres que habitais
a superfície do Planeta.
M - Quanto tempo meu irmão, durará esses dias mais
difíceis, até que chegue o Resgate?
A - Não temos autorização de repassar-vos
períodos. Estejais atenta, irmã. Não é dado a nós, Seres
Extraplanetários ou Intraterrenos, estabelecer períodos
de tempo, porque a dinâmica nos processos de transição
é muito grande. Temos reuniões periódicas, para nos
atualizarmos quanto as providências que devem ser
seguidas. Foi dito isto no início desta mensagem.
M - Toquei nesse assunto porque há pessoas que
insistem em colocar datas, meses, etc. Não do nosso
Grupo, de outros, que nós sabemos. Fiz essa pergunta
porque, devido ao conhecimento que já temos sobre o
fato estamos certos de que não nos passarão datas.
A - Todo o possível está sendo providenciado para
que, o maior número de pessoas despertem; e, bem
sabeis, que o despertamento acontecerá com o
sofrimento duro que passarão. O máximo de tempo e
oportunidade serão dados a fim de que acordem para
a vida espiritual e façam a sua escolha. Porém, este
período representará também o aumento das agonias
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e das dores. Estejais preparados, com o coração aberto
e não titubeies ante qualquer dificuldade que se
apresente para vós.
É permitido ainda dizer-vos que todos os débitos
cármicos serão cobrados; é preciso haver o reajuste;
é preciso que a humanidade esteja em equilíbrio
de débitos com o Planeta. As pessoas que se
encontram em processo de evolução e que querem
ascender espiritualmente, deverão liquidar neste
Orbe, todas as suas dívidas cármicas.
A parcela de cobrança será grande; não lamenteis
as dificuldades, não cultiveis nenhum tipo de
ressentimento e injustiça, em face dos acontecimentos
que virão. Agradecei ao PAI pela oportunidade de
poderdes reequilibrar-vos com a Lei Cármica, para
romperdes os grilhões e avançardes, saindo da roda
cíclica de reencarnações purgatoriais.
É preciso coragem, é necessário devolverdes tudo
que tomastes, é mister transcender e elevar-vos.
Os Devas vos saúdam, os elementais vos agradecem
e nós vos deixamos felizes e satisfeitos, de podermos
estar entre vós nesta hora.
Asjourim, 31/03/1999
(Intraterrestre de Sauyn Ierê,
Cidade da Luz, Cidade do Amor)
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12 - PEQUENINOS
A confiança sempre supera o medo.
A luz rompe as trevas.
A fé faz cessar as dores.
A prudência vos guia em todos os instantes.
Vossa intuição delimita vossos passos.
Estamos presentes, pois a Luz se faz presente.
Pequeninos, segui com confiança.
Sempre unidos, com fé inabalável no Pai de Mi
sericórdia.
Por onde ides, trabalhai sem cessar.
Arfat, em 24/04/1999
(Intraterrestre de Stelta)

13 - O PODER DA PRECE
Vidência: Vi o Planeta envolto em uma grossa camada
negra. Essa camada era perfurada por pequenos raios
de Luz provenientes da superfície do próprio Planeta
que formavam verdadeiros canais de acesso. Esses furos
permitiam a entrada, na Terra, da Luz emanada pelos
Irmãos Maiores e se espalhava por todo o Orbe. Logo
após a vidência recebi a mensagem seguinte:
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Quando dois ou mais seres reúnem-se em torno
de um objetivo maior, serenando suas mentes e
elevando seus pensamentos ao PAI, em sinal de
gratidão, prostrando-se em súplicas pela humanidade,
esquecendo-se de seu egoísmo, abre-se uma espécie
de clareira na densa nuvem negativa que envolve o
Planeta.
Então, a Luz Divina pode penetrar e banhar de Paz
e Amor, não somente aqueles seres abnegados que
oram e meditam, mas, todo o Planeta, em todos os
seus recônditos.
Não podeis avaliar os resultados advindos de tão
simples ato.
Dores são acalmadas, tragédias evitadas e seres em
dúvida, são convertidos.
Os Técnicos do espaço recolhem as energias
desprendidas pelos seres que oram e as canalizam
para os locais de maior sofrimento e onde a Luz tem
dificuldade de penetrar.
Se os seres humanos tivessem consciência de
quanto bem podem fazer, apenas esquecendo-se de
si, elevando seus pensamentos ao PAI para auxílio aos
seus irmãos, se esforçariam para reservar um momento
de silêncio e oração em prol daqueles que sofrem.
Bendito seja aquele, que reconhecendo a Luz, esforça-se
para doá-la aos demais.
  40

Benditos sejam todos os humanos que permitem que o
Amor pelo todo, faça morada em seus corações.
Artram, em 24/04/1999
(Ser Extraterrestre trabalhando em Stelta)

14 - AMAMOS A TERRA
Quando da evolução deste planeta primitivo (referese à Terra), suplicávamos ao Alto, forças para envolvê-lo
e ajudá-lo em sua evolução.
Sempre ligados ao PAI MAIOR, hoje suplicamos forças,
coragem, determinação e bênçãos para espargirmos
por toda a superfície deste Orbe, que amamos.
Estamos aqui, muitos de nós, transitoriamente.
Aprendemos a amar a Terra e sua humanidade, nossos
irmãos, aos quais estendemos mãos amigas, em nome
de Jesus e em nome da GFBU.
Nós, das “Cidades Intras”, temos trabalhado
intensamente junto aos Grupos ligados à Luz e junto
a vós, para disseminação das Verdades Superiores,
no sentido de acordar muitos irmãos para a Transição
Planetária.
Estamos a correr contra o tempo.
Tenhamos fé e perseverança, coragem e união para
enfrentarmos as duras provas instaladas.
Paz. Coragem. União. Amor.
Orcadim
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Palavras do canal: Quando o Ser se identificou eu o
saudei em nome do Grupo. Falei da satisfação de estar
em sua presença ao que Ele continuou a falar:
Estamos preparados para recebimento dos seres
humanos resgatáveis, número este, aquém do
esperado. Mas, mesmo que fosse apenas por um único
ser, assim mesmo, estaríamos aqui, com Amor.
Que o Mestre Jesus vos abençoe.
Orcadim, em 03/12/1999
(Intraterrestre de Okay)

15 – CORPOS PRESERVADOS
Eu, Natan, vos saúdo em nome do Pai e peço ao
Divino Mestre Amado que nos proteja, aumentando
nossas forças, abrindo mentes, esclarecendo dúvidas.
Que a Luz do Amor Maior ilumine vossos corações
hoje e sempre.
P - Gostaria de saber a respeito de preservação de
corpos e a finalidade desta?
R - Bem sabeis que o Pai é o Criador e toda sua criação
não perece, não é destruída, transforma-se, evolui. A
preservação de corpos acontece, dada a necessidade
de evolução, que as almas estão a escalar. Seres que
já alcançaram um grau evolutivo muito maior, livres
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da roda encarnatória, dispensando corpos materiais,
passam a se manifestar apenas como energias puras,
que são. E para poderem atuar mais próximos a vós no
plano físico, utilizam este processo.
A finalidade maior é garantir às almas em evolução,
vindas de outras esferas, o retorno ao seu Planeta de
origem, após o pagamento de seus débitos contraídos
anteriormente.
P - Poderia explicar-nos como se processa?
R - Quando existe a necessidade de exílio ou degredo
de seres de outras galáxias, ou mundos intraterrestres,
para mundos menos evoluídos que o seu de origem,
eles se desvencilham de seus corpos naturais para
descerem aos reinos, onde lhes será propiciado o
desenvolvimento moral e intelectual. Isso acontece
devido ao mau uso que fizeram de sua liberdade
nos mundos aos quais pertenciam. São chamados à
corrigenda de seus erros.
P - Onde ficam estes corpos?
R - Em câmaras especiais sob a radiação de cristais, que
mantêm a vibração energética dos corpos, mantendo
também suas características natas, evitando dessa
maneira que os mesmos sofram danos, ou prejuízos
em sua estrutura étero-física.
É necessário que se mantenha a integridade destes,
para que, no momento devido, possam novamente
revestir o espírito ao qual pertencem.
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P - Todos os seres presentes nesta Terra possuem um
corpo preservado em alguma Estação Base?
R - Não, apenas os que já alcançaram um determinado
grau de evolução e, como já disse antes, fizeram do
desrespeito às Leis Divinas suas próprias Leis.
P - Podem estes corpos serem utilizados por outros
Seres que não o seu ser natural?
R - Sim, se houver necessidade. Com a devida
permissão, um ser de maior grau evolutivo, de vibração
energética acima da do corpo em questão, poderá
utilizá-lo para desempenhar uma Missão de Luz.
Nos tempos atuais, muitos corpos têm sido utilizados
dessa forma, em benefício desta humanidade. Muitos
voluntários, de mundos mais evoluídos que o vosso,
se compadecem de vós e se oferecem ao trabalho
redentor de limpeza, resgate e ascensão deste orbe.
P - Há prejuízo para o corpo preservado, quando é
utilizado nas missões?
R - Não, porque em todo o processo é o Amor a
nortear o caminho, a missão, e este não traz prejuízo
algum; ao contrário, só evolução. O corpo preservado
em questão recebe uma carga de energia positiva e
pura que ficará consigo permanente, ou seja, somará
à do próprio corpo que foi usado, pois na humildade,
na resignação, serviu de casulo a um Irmão Missionário
da Luz.
P - Onde estão estas câmaras?
  44

R - Em Pólos Bases nas Cidades Intraterrenas e
Oceânicas, mas, principalmente, em algumas naves.
Como já disse, dada a emergente situação deste Orbe,
foi necessário trazer, de outros mundos, corpos de
alguns seres que estão nesta Terra encarnados.
P - Por que?
R - Devido não só ao empenho, ao estudo, à dedicação,
à seriedade, mas, principalmente, à responsabilidade
com a qual enfrentam esta encarnação, fazendo
evoluírem mente e coração; de forma a ajudar o meio
ao qual foram inseridos. Dada a firmeza de propósito
e a coragem com a qual enfrentam os obstáculos
impostos a esta encarnação, visando quitar seus
débitos anteriores, obtiveram, do Alto, permissão
para trabalhar em desdobramento, usando seus
verdadeiros corpos, auxiliando muito mais na
Missão Terra. E também emprestando seus corpos
aos seres que, como já dissemos, descem em missão
especial e necessitam de corpos mais sutilizados para
aqui atuarem.
P - Posso fazer mais uma pergunta?
R - Sim.
P - É possível a seres encarnados reconhecerem e
utilizarem seus corpos preservados para visitarem seus
mundos?
R - Sim, isto acontece às vezes, quando em sono,
muitos de vós, presentes neste orbe, utilizam seus
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corpos para desempenharem funções de solidariedade,
como resgate, onde a densidade material de vosso
corpo desprendido não poderia atuar.
- Obrigado! Agradeçamos então ao Senhor, a
oportunidade de mais uma palestra. Esperamos que em
breve possamos nos reunir novamente em Missão.
Deus os abençoem!
Natan, em 29/01/2000
(Ser Intraterrestre)

16 – MOMENTO CRUCIAL DA TERRA
Eu, Natan, vos saúdo em nome do PAI e rogo que nos
conceda a Paz e a Harmonia neste nosso encontro.
P - Como será o momento crucial deste Orbe?
R - Este momento virá, quando já não houver
nenhum ser vivente na superfície e interior deste
Planeta. O momento crucial como dizeis, será o
de higienização, esterilização do astral, superfície
e interior. Os mares agitarão suas ondas, a terra se
rasgará em fendas, revolvendo-se pelos ventos,
furacões, tufões. Temperaturas elevadíssimas e em
contra partida temperaturas baixíssimas. Vosso sol
terrestre, que por eons, aquece e dá vida a este orbe,
está velho; aos poucos, vai perdendo sua estabilidade.
Suas irradiações energéticas vos chegam, de forma a
não mais construir ou manter o equilíbrio natural, mas
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a destruir, ou melhor, sanear.
P - Que pode nos dizer sobre as fendas no fundo dos
oceanos?
R - A movimentação freqüente e sistêmica das
placas tectônicas, aliadas aos experimentos bélicos, a
saturação de energias negativas de baixa vibração e
as formas pensamentos de grande poder de explosão,
formaram o que vós, canalizadores, já conheceis há
tempo, e vossos cientistas começam hoje, a estudar.
P - O que os cientistas terrestres poderão fazer?
R - Nada. Em relação a essas rachaduras, nada.
Sentem-se impotentes com todo o avanço tecnológico
e científico. Gabavam-se de poder prever com muita
antecedência e precisão as catástrofes e se deparam
no momento com uma situação emergencial de
muito pouco tempo de ação.
P - E os Comandos Intergalácticos encarregados da
vigilância terrestre, não poderiam ter reestruturado estes
solos afetados?
R - Sim. Como é de vosso conhecimento, existem
Equipes que atuam, neutralizando e reestruturando,
em alguns pontos onde não está prevista uma ação
deste porte, de devastamento e destruição; porém,
existem locais onde o carma coletivo de seus habitantes
requer como corrigenda, a transição corpórea (morte)
através de acontecimentos sísmicos, como maremotos,
terremotos. O homem, usando sua inteligência,
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resolveu fazer experiências atômicas no fundo dos
oceanos e no subsolo como se fossem lugares seguros
para descarregar e testar suas grandes invenções.
Experimentos insanos que vêm se realizando há muitos
anos.
P - Vossa civilização será afetada caso ocorra um
desastre deste porte em área não prevista pelos Planos
Divinos?
R - Em termos. Todas essas áreas já foram monitoradas,
devidamente mapeadas; e, as equipes encarregadas
deste tipo de ação, correm contra o tempo. Caso não
consigam selar todas as fendas, já está sendo montado
um Plano de Evacuação Emergencial Intraterrestre,
pois vossa comunidade científica consegue ainda em
meio ao caos que vivenciam, atuar ativamente na
auto destruição planetária, com seus experimentos
bélicos. Todavia, nossos equipamentos e tecnologia
estão acima do que hoje conheceis como moderno, de
última geração.
Existem pessoas que não conseguem enxergar além
dos limites da matéria e se arvoram a Deuses, achando
que suas criações e invenções são mais importantes
que suas próprias vidas. Mas, também existem pessoas
que, em sua humildade, reconhecem a soberania do
PAI e se recolhem em oração pedindo em favor destes
que não conseguem sentir a Luz, a Paz e o Amor que
nos doam a Suprema Divindade.
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Agradecemos ao PAI por mais este encontro fraterno.
Saúdo-vos em Nome de Jesus.
Natan, em 05/05/2000
(Ser Intraterrestre)

17 - RESGATE PLANETÁRIO
Irmãos, paz em Jesus.
Eis que a cada minuto nos aproximamos mais do
momento do Resgate e, não tenhais dúvida, que este
vosso trabalho diz respeito à “Missão Terra - Resgate
Planetário”.
O saneamento do Planeta e dos seres que nele
habitam, constituem etapas que acontecem no
conjunto, pois muitos são os mecanismos utilizados
para este fim.
Conscientizai-vos para o fato de que sois peças
importantes, integrantes e ativas, nesse processo.
Fé e confiança. Entrega incondicional ao trabalho.
União e Fraternidade, devem fazer parte deste Grupo
que vibra em harmonia.
Paz.
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18 - LETHA E SUAS EMANAÇÕES DE AMOR
Vidência: Vi uma vasta região atravessada pela Serra
do Roncador.
Um instrutor que eu não via, mas ouvia suas palavras, diziame o seguinte:
As vibrações positivas destas terras, emanadas
pela “cidade subterrânea” e dos Seres Evoluídos que
a habitam poderiam influenciar bastante, brancos e
índios destas paragens.
Todavia, a Energia Superior que flui deste local
não é aproveitada pelos humanos daqui, porque
eles constroem uma barreira negativa em torno de si
próprios, perdendo a oportunidade de evoluir mais
rápido.
A Energia Superior traria progresso espiritual
e material às pessoas se estas se modificassem
interiormente, tornando-se receptivas. Ao contrário,
tornam-se refratárias e ainda se ligam às Forças
Retrógradas, contrárias à Luz. Só uns poucos habitantes
alcançam o benefício.
Alguns Reptilianos caminhavam nas proximidades das
Aldeias Xavantes e logo após, vi um escudo denso sobre
a aldeia dos nossos Amigos Índios, o qual foi quebrado
por uma estrela de 6 pontas. Essa estrela, éramos nós:
6 mulheres a caminho da Reserva Xavante do querido
amigo, o cacique Suptó.
GESH, em 09/10/2000
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19 - A NASCENTE
Vidência e Viagem Astral: Entrei terra adentro e
fui até uma caverna, onde existia uma nascente. Havia
ali alguns seres diferentes, que me lembravam uma
mistura de duendes e formigas; eles colocavam alguma
coisa naquela nascente e plantavam algum tipo de erva
pequena e rasteira em volta dela.
Saí dali e a poucos quilômetros encontrei uma linda
cachoeira que formava piscinas lindas, de águas
cristalinas. Naquele local estavam alguns Reptilianos e
vários deles, tomavam banho. “Alguém” me dizia que
a água estava sendo contaminada pelas emanações
impuras dos Reptilianos, e que, os Seres do Bem colocavam
um antídoto na nascente, neutralizando-as, só que o rio
continuava o seu curso e em alguns pontos havia intensa
contaminação e poluição, neutralizando aquele antídoto
colocado pelos Seres do Bem.
A partir daquele local os seres que se alimentassem
da água sofreriam suas influências, de acordo com seu
grau evolutivo e suas vibrações no momento em que a
utilizassem. Os que vibrassem no bem nada sofreriam,
mas aqueles que vibrassem no mal teriam aumentadas
suas vibrações negativas.
GESH, em 09/10/2000
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20 - O LIVRO DE OURO
Vidência e Viagem Astral: Aproximei-me do paredão
da Serra do Roncador e, em algum ponto, vi índios que o
escalavam com cordas. Quando eles atingiram o cume,
nós já estávamos lá, formando um círculo. Parecíamos
muito pequeninas diante daquele imenso paredão.
Os índios se posicionaram de frente, de um lado e nós,
do outro lado do nosso círculo. Sob nossos pés surgiu
uma plataforma que começou logo a descer. Descemos
até determinado corredor. Entramos, era totalmente liso,
parecia feito de algum cristal e emanava uma suave luz,
vinda não sei de onde.
Andamos muito, e a medida que avançávamos, eu
via o caminho como num mapa onde aparecem linhas
pontilhadas. Subíamos, descíamos, sempre em linha reta
e assim chegamos em um imenso salão onde havia uma
piscina e todos mergulhamos com roupa e tudo. Saímos
secas do outro lado. Daí entramos em outro salão e
ficamos estupefatas. Este era trabalhado totalmente em
ouro, do teto ao chão. Irradiava uma energia tão intensa
que fiquei muito emocionada. Havia livros, vários livros e
um, em especial, apoiado num tripé no centro da sala, que
era imenso e de ouro maciço. D. Margarida dizia-nos que
não tocássemos, absolutamente, em nada. Estávamos
extasiadas!
Em seguida passaram para nós a informação:
“Nestes livros existe a história de todas as civilizações,
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deste Planeta e de outros Planetas, como o nosso, já
extintos há muitos milhões de anos-luz.
O que conhecereis ao lerdes estes livros, que não
precisam ser folheados, já trazeis gravado em vossas
memórias akáshicas.
A Luz vos guiou até este local.
A Luz vos acompanhe, hoje e sempre”.
Um Ser de Létha, em 09/10/2000

21 - JESUS É O NOSSO PASTOR
Com os corações contritos na confiança e no Amor
do Pai segui com coragem, pois estamos convosco a
vos guiar a jornada.
Acalmai vossas almas que estão ansiosas pelo
desconhecido, e acima de tudo, mantendes a fé e a
confiança naqueles que vos conduzem, pois assim
como vós, trabalhamos com Amor e por Amor a Causa
do Bem.
Serenidade e união, alegria e discrição.
Jesus é o nosso Pastor e nada nos faltará.
Forças muito Superiores vos amparam, pois sois
guerreiros da Luz, treinados para os embates.
Muitos foram chamados, poucos os escolhidos; trilhai
com fé e confiança.
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O caminho é árduo, cansativo, mas a vitória é certa,
pois sois Servidores do Bem.
Paz.
Artran, em 10/10/2000
Ser extraterrestre trabalhando em Stelta

22 – EMANAR AMOR
Irmãos, a entrega incondicional ao trabalho e os
sacrifícios, fazem parte da jornada do Servidor do
Bem.
Dentre as portas de nossa Cidade, uma em especial
estará aberta para vós, mas para alcançá-la haverá
sacrifício e entrega. Que de vossos corações e almas
haja uma única e uníssona vibração: o Amor. Emanar
Amor. Estamos convosco e vos guiaremos. Nada temais,
pois a Luz vos acompanha.
Amor e Luz.”
Ser Intra, em 10/10/2000
Aldeia Xavante, MT

23 - CIVILIZAÇÕES AVANÇADAS
Paz, irmãos.
O caminho das pedras, em geral, espanta os
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transeuntes; mas, para o servidor atento, as pedras
podem representar atalho de acesso a Mundos,
infinitamente mais felizes do que este em que viveis.
Falais das coisas boas do vosso mundo, mas para
cada uma delas, apresentarei inúmeras melhores ainda,
existentes nos Mundos Intraterrenos.
Nos subterrâneos da Terra comunicam-se Cidades
imensas, bem estruturadas e felizes.
Mundos construídos por civilizações avançadas,
detentoras de tecnologias originais ou vindas
diretamente de Mundos Extraplanetários.
Encontro-me muito diferente do que fui, porém,
ainda sou o mesmo, que um dia aportou nestas terras,
em busca de riquezas.
Mal sabia que encontraria não apenas riquezas
materiais, porém, a maior delas, o reencontro comigo
mesmo, o desapego das coisas terrenas e a libertação
do pó.
Quando aqui entrei (refere-se a Létha, a cidade
intraterrena), permaneci confuso por muito tempo,
até que, em minha mente, os acontecimentos foram
clareando, até a transparência.
A depuração dos sentimentos e apegos, a certeza de
um propósito maior na vida, foram desenvolvidas com
muito trabalho.
A acolhida fraterna permitiu que dentro de mim
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crescesse o amor despretencioso e incondicional.
Tudo devo a este Povo e agora eles me pedem que
revele ao mundo sua existência. Muitos, espalhados
pelo mundo, farão o mesmo. Aqui no Brasil, este Grupo
ficará encarregado de divulgar nossa mensagem.
Deveis seguir confiantes e serenos, afastando da
mente, o mal e do coração, o medo.
Paz em Jesus.
Vosso irmão
Fawcett (o coronel desaparecido), em 11/10/2000
Aldeia Xavante, MT

24 - ESTAMOS A POSTOS
Se vós sois capazes de assistirem o massacre dos
bons pelas Forças do Mal, que hoje aliciam, desde a
mais tenra idade, os seres terrestres, pegai vossas espadas e lutai ao lado do Exército da Luz, fazendo valer
a força do Amor que há em vós.
Não fecheis os olhos à violência, à sexualidade ostensiva, ao abuso de poder e às injustiças; olhai este mundo de frente e não percais uma única oportunidade de
renovação.
Vossas espadas estão afiadas e as batalhas são constantes. O refrigério virá quando este Orbe estiver saneado, livre das Forças Retrógradas Malignas, que aqui se
encontram.
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A Paz virá, quando a nova aurora surgir, lançando sobre vós um manto de esperança. Estejais em constante
vibração de Amor, único pólo refrator da destruição.
Estamos a postos.

Artram, em 31/03/2001
(Ser Extraterrestre trabalhando em Stelta)

25 – E AINDA NÃO TENDES CONSCIÊNCIA DO CAOS
Terráqueos! Encontra-se deflagrado entre vós
o Final dos Tempos e ainda perguntais, onde e
quando tudo acontecerá!?... Já acontece, irmãos
meus!..
Retirai a venda que vos cobre os olhos, destapai os
ouvidos surdos, olhai ao vosso redor, onde milhares
de criaturas clamam por vossa caridade amiga e
enxergareis que a violência não tem controle de
nenhuma espécie; a insanidade tomou conta de toda
gente.
E ainda não tendes consciência do caos?
Acordai, irmãos meus, pois ainda há lugares na
carruagem da Nova Era, mas não vos descuideis, pois
os limites estão próximos e após ultrapassados, não
haverá como transpô-lo a pé.
Abençoados sois todos vós que vos mantendes
ligados ao Cristo Jesus, que vos abençoa hoje e
sempre.
Natan, em 05/05/2001
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26 - É TEMPO DE GUERRA
Bruxuleiam pelo Planeta, as Luzes do Cristo,
resistindo ao Mal e conquistando territórios. Em todos
os cantos e lugares deste Orbe, conhecidos ou não pelo
ser humano, em regiões profundas da Terra, há um
Sentinela da Luz, pois, a presença do Pai Onipresente e
Onisciente é sentida em todos os Universos.
Desconhecendo a Força de Deus, ou simplesmente
fingindo ignorá-la, seguem os Decaídos (de outros
Orbes) sua jornada descendente.
Irmãos, uni-vos em torno do Cristo Jesus, fortalecendo,
equilibrando e amparando uns aos outros, para o
enfrentamento de tão sinistros tempos.
É tempo de guerra.
A guerra que conheceis nos campos de batalha
é a materialização física da guerra já existente nos
campos astrais.
Fortalecei-vos interiormente, praticando as Leis
Morais de Jesus, vivenciando-as, pois as guerras de
Final dos Tempos que se realizam, longe dos olhos
humanos, mas que bem conheceis, intensificam-se,
e, mais aterradoras se tornam. Os adversários ferozes
entram em campo e sem piedade avançam.
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Irmãos, uni-vos em torno do Cristo Jesus, Sananda.
Avante guerreiros para a vitória da Luz.
Paz em Jesus.
Natanael, em 21/07/2001
Jacaraípe, Serra (ES)

27 - SUSTENTAI A FORÇA INTERIOR
Paz em Jesus.
Irmãos guerreiros! Permite o PAI que trabalhemos
em conjunto com as Forças Superiores para o avanço
planetário.
Por um lado os encarnados ascendem
vibratoriamente. Os espíritos escravizados socorridos
e os que permanecem no mal, perdem a força interior,
mas terão, também, a oportunidade de progresso em
Planeta compatível, para onde serão exilados.
No Universo há movimento contínuo e as
transformações ocorrem sempre em ordem crescente.
Sustentai a força interior para enfrentardes os vossos
maiores inimigos aí escondidos. Necessitais de ter Fé,
Coragem a Confiança nos Comandos Superiores para
superação dos obstáculos e conclusão das tarefas.
Jesus, o Meigo Rabi vos sustenta a jornada.
Paz, Amor e Luz.
Natanael, em 27/07/2001
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28 – REENCARNAÇÃO DE INTRAS
E EXTRAS NA SUPERFÍCIE
Seres intraterrenos encontram-se encarnados e
espalhados por todo o Planeta. Eles estão incluídos
nos grupos treinados de resgate para conduzirem os
socorridos ao interior da Terra.
Os intraterrenos que decaem e não cumprem as
determinações programadas, serão selecionados de
acordo com suas ações e merecimento, como todas as
outras pessoas, e serão encaminhados para mundos
afins que se fizerem merecedores.
Existem muitos Extras e Intras encarnados na
superfície, nos últimos tempos, especialmente, para
trabalharem ativamente na divulgação da transição
planetária. Todavia, não são “decaídos”. Tanto os Intras
quanto os Extras terão suas memórias ativadas no
momento oportuno, quando se reconhecerão como
tais e porque se encontram aqui, a fim de agirem
corretamente naqueles instantes que virão de loucura
coletiva.
São Irmãos Extras e Intras encarnados em “final de
tempos”, em missão sacrificial, de ajuda aos irmãos da
Terra, onde um dia também estiveram de forma física,
na roda evolutiva das encarnações.
Intras encarnaram, há milênios atrás, com missão de
ajuda e progresso porém decaíram. Após a correção
prevista pela Lei, voltaram ao convívio com os seus.
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Retornaram a superfície mais uma vez e agora, sem
medo de queda.
O Pai a tudo conduz com amor infindo.
Mais explicações...
Em cada ciclo de vida planetária, encarnam entre os
humanos, grupos de Seres Evoluídos, Intras ou Extras,
no intuito de acelerar o progresso do planeta e de seus
habitantes. Nem todos conseguem realizar o programa a
que se comprometeram com a vinda à Terra, e deixam-se
levar pelos atrativos do mal, decaindo ou estacionando.
Esses irmãos, somente retornarão ao convívio com os
seus entes queridos, após a expiação necessária.
Muitos conseguiram cumprir a missão a que vieram.
Muitos decaídos já retornaram à convivência dos seus e
outros tantos estão a caminho. Existem ainda aqueles que
muito terão que caminhar até que possam novamente
conviver com os seus afins. A evolução é um processo
dinâmico e aquele que cai demora-se nas rodas corretivas,
até que consiga firmar-se na espiral evolutiva.
Aqueles intraterrenos que decaem são justamente os
que encarnaram na superfície e deixaram-se contaminar
pelas formas inferiores de ser e de viver. Nas Cidades
Intras, tais sentimentos não existem. Mesmo aqueles
que vieram do exterior, e ali habitam em aprendizagem
transitória, são envolvidos pelo magnetismo superior dos
ambientes e os miasmas que traziam em seu âmago são
neutralizados e desmagnetizados, não tendo forças para
germinarem, crescerem e multiplicarem-se. O que não se
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verifica na crosta, pois nela os sentimentos nobres é que
lutam contra a barreira magnética negra que tenta sufocálos e destruí-los. Serenidade é o que sentireis vibrar no ar
que se respira no interior da Terra.
Paz sempre.
Orcadim, em 26/10/2002
(Intraterrestre de Okay)

29 - A NOVA HUMANIDADE TERRENA
Ao descortinar o véu da realidade intraterrena,
muitas pessoas, cujos corações já vivem mergulhados
no medo, devido à insegurança e à violência que
se alastram, ficarão mais aterrorizadas. A esses,
pedimos que não aumentem as torturas e os medos
que os consomem. Pensai que, na oportunidade de
convivência pacífica no interior da Terra, estareis livres
de qualquer tipo de violência, guerras fratricidas e
atrocidades variadas, pois no reino do interior da Terra,
apenas há paz, fraternidade, mansuetude e amor.
Paz sempre.
De posse desses conhecimentos, preparai vossos
corações para o encontro com a paz.
O medo da morte estampado no coração dos
habitantes da Terra é tão impressionável quanto a
sua natureza belicosa e destruidora. Teme a morte,
mas mata o próximo com naturalidade.
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Modificai, já, o modo de viver, fazendo ao próximo
aquilo que gostaríeis que fizessem convosco e,
enquanto há tempo, estendei as mãos caridosas aos
mais carentes.
Amai-vos e vereis as probabilidades de ser mais um,
a adentrar a Terra, e fazer parte da Nova Humanidade
Terrena.
Orcadim, em 07/12/2002
(Intraterrestre de Okay)

30 - A AMPULHETA DA TERRA
Primeiro, vejo uma ampulheta, negra e muito grande e
com pouca areia na parte superior.
Depois, vejo um caminhão com dois mísseis nucleares
num local pedregoso, árido, que capota. As ogivas ficam
com uma parte enterrada em uma fenda que tem no
local. De dentro da Terra, parte uma energia, como uma
faísca elétrica, que envolve as ogivas, desativando-as.
Não vejo nem ouço nada durante algum tempo. Depois,
começo a ver Seres Intras dourados, brilhando muito. Em
seguida, das regiões abismais, ou abaixo delas, surge um
grito aterrorizante do “monstro aprisionado”. Usando seus
avançados conhecimentos, os intras dourados reprimem
o grito, invertem o pólo de negativo para positivo e o
mandam de volta para a besta acorrentada.
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Capto as seguintes palavras:
“O Poder Oculto do Mal pensa que domina a Terra.
Engana-se. Vive porque o Pai permite, pois um dia,
inevitavelmente, terá que retornar à Casa do Pai,
percorrendo todo o caminho de volta”.
Um intraterrestre, em 07/12/2002

31 - A LUZ É O INEXORÁVEL DESTINO
DE CADA CRIATURA
Irmãos da superfície terrena.
Agregar e desagregar moléculas e átomos, fazendo
a matéria sutil materializar-se ou desmaterializar-se
segundo as necessidades vigentes, nada representa de
extraordinário. Pode, também, o homem da superfície
desenvolver tais habilidades inerentes a sua condição
humana.
Cada caminho conduz o caminheiro a um único
destino, daí não poder um ser materialista apegado
à vida física e suas paixões, conquistar habilidades
presentes no ser espiritualista que com seu próprio
esforço, abnegação e renúncia, seu espírito alcançou
além da matéria.
Se desejam desenvolver a força da mente, então
comecem por compreender que o Universo é ainda
muito maior do que sua capacidade de alcançá-lo; e,
fazer sobre sua própria vida, forte Luz a lhe direcionar
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os passos.
Não fugir da Luz, pois ela é, sem sombra de dúvida, o
inexorável destino de cada criatura.
O tempo que gasta em negar-lhe a existência,
use-o em aprendizagem humilde e trabalho, que
possam elevá-los acima da matéria, para quando em
nossas Cidades adentrarem acostumar-se com certa
facilidade.
Onsã, em 21/12/2002
(Ser Intraterrestre)

32 – GUERRA ENTRE A LUZ E AS TREVAS
O planeta envolto na névoa densa da miséria humana,
dá os últimos estertores; e, o brilho dos poucos pontos
existentes na Terra parte dos corações daqueles que
acreditam na força do Pai.
Mantenham-se firmes e equilibrados, mãos ativas,
aguardando com coragem os momentos finais da
guerra entre a Luz e as Trevas e no íntimo reconheçam
que apenas um será vitorioso: a Luz, que há de inundar
todos os quadrantes da Terra.
As lutas intensas, travadas nos planos sutis da
matéria, materializam-se de forma mais dolorosa no
plano físico, fazendo estremecer o coração daqueles
que não erigiram um muro sólido de Fé.
Rafat, em 04/01/2003
(Intraterrestre de Stelta)
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33 - OS INTRAS AMAM E RESPEITAM A TERRA
Todo mal praticado na superfície da Terra é sentido e
conhecido pelas Cidades Intraterrenas.
Vibrante, a Mãe Terra geme e agoniza ante tanta
agressão e insanidade. Com pesar, afirmamos que a
reação será inevitável, diante da insistente violência.
A Terra lamenta e chora pelos filhos que recebidos
em seu seio não a entendem e a maltrata. Mas, sabe
também que existem alguns poucos que a amam
e respeitam-na; por esses, pacientemente, tolera e
aguarda as ordens do PAI para transformar-se. e mais
linda brilhar, renovada e íntegra na Nova Era de Paz.
Os Intraterrenos amam a Terra e respeitam-na, fazendo
correr em seus vasos a linfa da vida, mantendo-a viva
para o Novo Alvorecer.
Zenim, em 04/01/2003
(Intraterreno de Zimbala)

34 – TODAS AS RAÇAS DE MÃOS DADAS
As Cidades Intraterrenas do Planeta encontram-se
em alerta geral e continuam a derramar a energia da
vida por toda Terra, sustentando-a, até o momento
que do Alto venha a permissão, para as “grandes
transformações aguardadas”.
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Revirada, ver-se-á a Terra renovada. Os habitantes que
tiverem olhos de ver e ouvidos de ouvir ultrapassarão
os Portais da Nova Era de Paz e Fraternidade.
Todas as raças de mãos dadas, com trabalho e amor
reconstruirão a Nova Terra.
Zenim, em 04/01/2003
(Intraterreno de Zimbala)

35 – A TERRA SOLUÇA E CHORA
Paz! Paz sempre!
Salve a força da Luz, que se esparge sobre a Terra.
Bendizei aos trabalhadores incansáveis que tentam
manter o equilíbrio do planeta.
Forças Poderosas do Comando das Trevas levantamse para preparar o caminho do Desolador.
Forças Poderosas dos Abismos infiltram-se entre os
homens, com a finalidade única de captar energia,
alimento vital, para “aquele” (A Besta) que virá, no
instante final, pousando suas férreas garras na
humanidade terrestre.
O triste quadro que hoje vivencia o Oriente é uma
demonstração da ferocidade e audácia desse “Ser”.
Avançarão para a Europa, para as Américas e o caos
se instalará, pois apenas os que tiverem fé, coragem e
força sobreviverão e verão descer dos céus o socorro, a
Luz Crística Consoladora.
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A Terra soluça e chora!
Seu pranto enche os mares e seus tremores provocam
rachaduras fatais para a superfície.
Grossas e extensas camadas de gelo tem sido
deslocadas, e o homem continua ignorando o peso
das Mãos do Pai sobre sua cabeça. Dormita no gozo
corporal, na devassidão do sexo e na oposição à sua
natureza divina.
Dormita em seu berço material e, enquanto isso, seu
espírito grita, um grito abafado, pois não encontra eco
na consciência.
Um grito vazio. E no clamor dessa súplica de socorro,
sofre, porque se vê obrigado a calar-se e a permanecer
no sono entorpecedor da ilusão.
Vós que sois mensageiros, divulgadores da Fé Cristã,
vossos alertas ecoam ao vento, mas sempre encontra
um coração disposto a abrigar a mensagem e a meditar
no chamamento. Trabalho árduo, mas necessário. Os
eflúvios benéficos que recebeis hoje, é porque estais
fazendo o melhor possível, cumprindo com afinco a
responsabilidade assumida, sem temer as batalhas e
os ataques, executando a terefa que vos foi destinada.
Paz! Paz sempre!
Natanael, em 06/04/2003
(Ser Intraterrestre)
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36 – O SUBMUNDO DO PRECONCEITO
Num dos dias que passamos no Rio Grande do
Sul, aproximaram-se de nós, quando estávamos
concentradas, vários seres intraterrestres. Achamos que
eram da cidade de Lunthi, pois vieram em cavalos alados.
Entre eles estava Zenin, uma intraterrestre de Lunthi.
Naquela cidade existem cavalos alados e Zenin tornou-se
amiga do nosso Grupo.
Ela se aproxima e dá a cada uma de nós um cristal
que acende, espontaneamente, onde houver escuridão,
funcionando como uma lanterna automática. A seguir,
convidou-nos para darmos um passeio sobre a Região
Sul do Brasil.
Montamos nos cavalos alados e unimo-nos a Zenin e
aos demais seres que a acompanhavam. E, de carona,
sobrevoamos uma boa parte da região. Vimos em
determinados lugares no astral, nas cidades e também em
vilarejos, verdadeiras grades, contornando-as, fechandoas. Cercas elétricas construídas pelo preconceito e orgulho,
já bem definidas, em volta daqueles lugares. Em seguida
a esse passeio pelo astral da região, Zenin falou:
Devemos arrancar as grades do preconceito que
impedem a ascensão dessas criaturas.
Para Raça Brasil, Celeiro do Mundo, elas deverão
contribuir na expansão da paz e da fraternidade entre
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os povos.
Devemos limpar o submundo do orgulho e sanear
em definitivo a Pátria do Evangelho.
Arraigado nos ódios e preconceitos dos ancestrais
colonizadores, esse povo não consegue definir-se
brasileiro na acepção profunda do ser e transforma-se
em verdadeiro verdugo de si mesmo.
Sanear para ascender. Lutar para libertar-se.
Salve Jesus.
Zenin, em 13/04/2003
(Intraterrestre de Lunthi)

Nota: Agora, relendo a mensagem acima, parei um
pouco para pensar na frase de Zenin: “Sanear para
ascender.”. Já repararam quanto o Sul do Brasil tem sido
bombardeado por fenômenos insólitos da natureza?...

37 – NÃO AGUARDEIS MILAGRES
Alertai-vos, Irmãos!
Os “tempos são chegados”
Muito embora, possa parecer-vos em alguns
momentos, que as mudanças lançam raízes no terreno
do comportamento de vossa sociedade, é somente a
voz da esperança que vos sopra a alma.
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O frescor que ela vos proporciona, refrigera e fortalece
os passos dos seareiros; contudo, precisamos alertarvos: a hora é grave e vossa humanidade caminha
em direção ao abismo, traçado pelas paixões
desmedidas e frias, das almas delinqüentes.
A paz virá, mas não nessa hora. Antes, será preciso
revirar a Terra, fazendo aflorar de suas entranhas o lodo
fétido, revolver as lágrimas, os ódios e as dores, para
que se purifique o solo, e novamente, torne-se fértil e
próspero.
Em vós, guardai essa certeza: estamos convosco
agora e no porvir.
Entregai-vos em nome da fé à obra do Cristo e farse-á viva e presente a proteção amiga entre vós;
todavia, não aguardeis milagres, a hora é grave.
Medicamento ministrado em vossos corpos haverá
de proteger-vos, contra manifestação de agentes
letais que materializam-se, lentamente, na atmosfera
terrestre. Caso algum efeito colateral surja, não devereis
estranhar, mantendes firme a fé, pois estaremos
monitorando a vós e aos vossos familiares. Aqueles em
cuja fé se apóiam, nada deverão temer.
Sedes fortes e valentes no enfrentamento do
momento presente, pois vossas almas aflitas por
reajuste, assim o suplicaram ao Pai.
Tirai proveito da hora que se passa.
Paz em Cristo.
Artram, em 03/11/03
(Intraterrestre de Stelta)
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38 – OS FRACOS TOMBAM,
TRANSFORMANDO-SE EM FANTOCHES...
(Médium - Tive muita dificuldade de captar esta
mensagem, perdendo o começo da mesma)
... “crescem os bombardeios mentais das bestas,
direcionados aos ociosos e incautos.
Os orgulhosos, vaidosos e gananciosos vêem-se
insuflados na inferioridade e chafurdam na lama da
incompreensão e do ódio.
Os fracos tombam, excitados nos vícios de toda sorte,
transformando-se em fantoches.
E assim, cada sentimento inferior, até o menor pecado
do homem, vê-se insuflado, ganhando potência
desmedida e dominando o infrator da Lei Divina.
À medida que o astral inferior sobe à superfície,
aumentam os perigos de decadência da humanidade
orgulhosa e prepotente.
Os Núcleos de Paz espalhados sobre a Terra estão
com sobrecarga de trabalho, pois vêem-se atacados
por todos os lados e ainda lutam contra sua própria
inferioridade.
Não estamos mais na fase de treinamentos. A hora
é de lutas atrozes, de guerreiros preparados, debaixo
de intensa disciplina das Hierarquias da Luz. Aqueles
incautos que abandonaram os treinamentos estão
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agora perdidos, no meio do tiroteio, no vendaval do
mal que assola a Terra.
As feridas abertas cicatrizarão e a Terra continuará
na sua trajetória evolutiva. Os seus habitantes que
não aprenderam a lição sofrerão o exílio porque não
souberam acompanhar as modificações necessárias a
evolução do ser.
Salve Jesus.
Salve o Mestre que vos conduz.
Rugebom, em 14/11/03
(Intraterrestre de Luz e Amor)

39 – AGRADECIMENTOS DOS INTRATERRENOS
Paz!
Aqui estamos para agradecer a dádiva recebida,
de termos uma parte de nossa história confirmada e
anunciada à humanidade terrena.
Somos habitantes da cidade de Stelta, mas vimos ter
convosco representando todos os Seres Intraterrenos
que comemoram felizes, ter alcançado o Objetivo
Maior.
Cientes de que nosso trabalho apenas se iniciará
a partir do momento em que vossa humanidade
descortinar nossa existência, estaremos a ela
ligados mentalmente, buscando alcançar aqueles
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que nos derem abertura para tal, ali tecendo um
intercâmbio salutar em nome de Jesus e para o bem
da humanidade.
A vós, agradecidos, nos colocamos como humildes
servos e a todos poderemos atender quando for
necessário.
- Meu irmão, nós é que agradecemos a Deus a oferta
do trabalho em conjunto com Seres de Alta Hierarquia
Espiritual. Idéia e vontade do nosso Mestre Ramatis,
que se concretizou em um belo livro, através dos nossos
esforços. Amamos nosso Mestre como a um pai; um
pedido dele, para nós, é ordem.
- Bem sabeis que as belas idéias irradiadas pelos
corações puros necessitam ancoragem firme e corajosa
nos planos materiais. A vós endereçamos, em nome de
todas as Civilizações Intraterrenas, os agradecimentos
sinceros, partidos de nossos corações, pelo
enfrentamento do desafio e esforço empreendidos, no
sentido de revelar a humanidade de superfície nossa
existência e o intercâmbio que haverá de ocorrer,
obrigatoriamente, quando da passagem dimensional
deste planeta (Da 3ª para a 4ª Dimensão).
Sem esse auxílio, muito mais difícil seria nosso
trabalho, pois necessitaríamos labutar com mentes
embrutecidas, totalmente distanciadas da noção da
vida intraterrena, que a obra[7] permitirá ser disseminada
[7]

Refere-se ao Livro Cidades Intraterrestres – O Despertar da Humanidade.
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entre os homens. A vós, agradecidos, nos colocamos
ao dispor.
- Pedimos a Jesus que essa obra seja bastante divulgada,
que através do nosso site ela se espalhe pelo mundo.
- Damos graças a vós, mas, primeiramente, ao Pai
Maior. O plano para disseminação das idéias contidas na
obra é amplo, abrangente e não se encontra em nossas
mãos. Outros trabalhadores esforçam-se por preparar
os caminhos de divulgação das mensagens que
chegam ao plano físico, fruto do esforço e do trabalho
deste Grupo. Que possais estar dispostos e preparados
a ir e divulgar quando necessário forem chamados pelo
Mestre Ramatis, pois ele saberá quando, como e onde
melhor se aplicará o plantio da semente.
- O irmão se refere a irmos a algum órgão de
comunicação?
- É ele que vos guia e conduz a todos nós no trabalho
de disseminação da Luz entre vossa humanidade.
Salve a Força! Salve o Amor!
- Temos muitos amigos em Stelta, que o irmão seja o
portador de um abração carinhoso para todo o povo de
Stelta.
Nossos agradecimentos pela vinda do Irmão.
Sentimo-nos bastante alegres e emocionados com essa
demonstração de ternura e gratidão devido ao nosso
modesto trabalho.
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- Nossa conversa encontra-se sendo retransmitida
a todos os pontos, em várias Cidades Intras,
para que todos possam reconhecer o momento
precioso, em que nos irmanamos pelas emoções
sinceras de gratidão, o reconhecimento do esforço
empreendido e a certeza de que somos irmãos.
Estamos de mãos dadas, para atravessarmos os
difíceis momentos que enfrentareis.
Salve o Mestre Jesus!
- O abraço carinhoso é extensivo diante do que o irmão
revelou acima, a todas as outras Cidades Intraterrenas,
principalmente, aquelas que nós já visitamos em corpo
mental. Que se sintam também acariciadas por nós em
nossa pequenina humildade.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.
Lythos, 13/12/2003
(Intraterrestre de Stelta)

Obs: Na verdade, nossa surpresa e admiração foram
muito grandes. Eles nos pegaram desprevenidas. Nunca
imaginamos que um dia falaríamos, sem saber, para uma
rede mundial de Cidades Intraterrenas. Acrescentamos
que a comunicação do irmão Lythos se deu quando o livro,
Cidades Intraterrenas – O Despertar da Humanidade, se
encontrava na gráfica, daí não ter sido posta no livro.
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40 – CIDADE ESPERANÇA
Vidência: Vejo Zi, da cidade intraterrena Thoorã,
chegando num cavalo branco, alado. Vou com ela,
montada no cavalo, a um lugar muito bonito.
Depois de voarmos por algum tampo, descemos
numa Cidade Intraterrestre. Ela diz ser uma das
cidades que emergirão na superfície e será habitada
por terráqueos após a transição, na fase futura de
repovoamento. A cidade se chama Esperança.
Circulei por algumas ruas. Pavimentação impecável,
casas arredondadas, baixas. Ao final de cada rua
um bosque muito florido e com muitas árvores. No
alto de uma colina, um pouco afastado, havia um
Observatório diferente dos que conhecemos, pois
através de aparelhos sofisticados ali existentes, podese, não somente ver, mas também ter contato com
outras civilizações de outros planetas.
Logo após aquela visita, retornamos pelo mesmo
caminho.
GESH, em 06/08/2004

41 - É O MOMENTO DE ESCOLHER O CAMINHO
As experiências vividas na carne são aquelas
necessárias à evolução do próprio ser.
As escolhas durante a jornada terrena avaliadas na
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Balança Divina determinam o grau evolutivo de cada
ser.
É o momento daquele que dentre muitos sabe
escolher os caminhos que possam espalhar a esperança
nos corações e despertar a consciência de muitos.
Irmão, divulgai com vosso trabalho, as realidades que
vos chegam, mudando vossa trajetória sobre o planeta
e aumentando vossas possibilidades de regeneração
na Terra.
Jesus é o Divino Condutor.
Somos apenas instrumentos sob Seu Manso Jugo.
Nós vos saudamos em nome da Luz
Eu sou
Elsim, em 18/09/2004
(Intraterreno de Stelta)

42 - SOMOS IRMÃOS, FILHOS
DO MESMO UNIVERSO
As mentes humanas embalam idéias fantasiosas
sobre outros seres que vivem em mundos diferentes
do vosso.
Irmãos, é o que somos dos humanos que vivem na
superfície. Somos irmãos que procuram alertar-vos
sobre os caminhos dolorosos que trilhais, por apego
demasiado à matéria e entrega insensata às paixões,
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por ignorância da vida espiritual.
Sede corajosos e utilizai a razão para compreender
que não somos outros, senão filhos do mesmo
Universo, e que, como vós, trabalhamos no sentido da
convivência pacífica e fraterna entre os povos.
Nós vos saudamos em nome da Luz.
Orcadim em 08/10/2004
(Intraterrestre de Okay)

43 – VENHO FALAR-VOS DE
FUTURO E DE ESPERANÇA!
Saudações vos trazemos da Cidade Intraterrena de
Okay.
Venho falar de futuro e de esperança.
As mentes perturbadas dos habitantes da superfície,
dominadas pelo desejo insaciável de poder, espalham
entre as criaturas humanas encarnadas e também por
aquelas que já perderam o corpo físico, notícias que
não são verdadeiras, sobre nós, sobre os extraterrenos
e também sobre aqueles que já não vivem na matéria.
Falo de uma realidade invisível que os olhos físicos
não podem ver, mas, procurai ao ler estas palavras
enxergar com os olhos da alma, pois pertenceis todos
vós ao mundo real dos espíritos e não a matéria que
utilizais temporariamente, para a aprendizagem
necessária ao vosso aprimoramento.
  79

Escutai as palavras pois não podeis ser impedidos, no
entanto, procurai refletir sensatamente e amadurecer
vosso pensamento, porque a época que viveis é de
extrema importância.
Muito tempo tiveram os humanos da superfície
para compreender as coisas que vos falo, para
compreenderem presenças invisíveis aos olhos
da matéria, porém, mesmo diante de tantos
acontecimentos que poderíamos aqui relatar, a grande
maioria ainda não é capaz de crer.
Dizem que somos seres perversos e cruéis; que
intentamos invadir o Planeta e destruir vossa
civilização. Acaso não é isso que vós mesmos vindes
fazendo?
Por que precisaríamos nós realizar o trabalho que o
tempo deixaria para vós?
Sim, pois se não houvesse o planejamento da
Intervenção Divina, vosso destino seria traçado pela
imensa gama de delinqüências e perversidades
cultivadas pelos imprudentes, ignorantes das Leis
Maiores.
Graças ao Pai, elas existem, e determinam o limite
de vossa insanidade e o da Providência Divina nos
acontecimentos que, como remédio doloroso e
amargo, curará a querida Terra.
Não podemos impedir-vos de ouvir as insanas
referências que fazem os delinqüentes, a respeito do
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mundo espiritual e de outros planos e dimensões
invisíveis, aos olhos da matéria. Mas, a Bondade Divina
nos permite a oportunidade de vir ter convosco e
afirmar-vos:
“Estamos vivos tanto quanto vós.” Somos vossos
irmãos vivendo em outra dimensão! Mesmo que não
acrediteis, aguardamos por vós.
Não há um dia sequer, que não roguemos ao Alto,
para que o maior número de irmãos habitantes
da superfície despertem suas consciências para a
bondade, o amor, a fraternidade, o perdão e todas
as virtudes que nos colocarão no mesmo plano de
existência, vivendo juntos em nossas cidades.
Se as mentes não se acharem fortemente preparadas
pelo estudo, as consciências alimentadas na prática
do bem, se não estiverem definitivamente despertas
para a escolha do lado que desejais estar, então, não
podereis nos ouvir e compreender.
Venho falar de futuro e esperança, pois as mensagens
que são trazidas e divulgadas por toda parte, caem e
germinam, quando são cuidadas com amor. Elas vêem
crescendo e alimentando almas carentes, nos locais
onde cuidado e atenção lhes são dispensados, e os
que despertam serão, também jardineiros a cultivarem
as mensagens, transformando-as, não em foco de
desespero e pessimismo, porém, em mensagens de
esperança.
A vida que viveis na Terra não é feliz, mas, o Pai
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nos doou a vida para sermos felizes; e, quando nos
rendemos a Sua Vontade Maior, encontramos a
felicidade plena.
A humanidade da superfície é destinada a felicidade,
e ela virá; entretanto, antes que chegue para todos,
sem distinção, como revelação do puro amor de Deus,
é preciso que os homens creiam. Contudo, muitos
somente o farão na hora do medo e da dor.
Todos que estão a me ouvir e mais aqueles que
poderão vos ouvir, aproveitai a chance, como
oportunidade bendita de renovação íntima, e procurai
o caminho da redenção individual, através do trabalho
coletivo em favor das Hostes de Luz.
São muitos os carentes, inúmeros os sofredores,
e poucos os trabalhadores. Precisamos de mentes
despertas e equilibradas para sustentarem a
esperança nos corações aflitos.
Falamos do futuro, mas, que começa no presente.
Não o aguardeis sentados e tristes, com o que perderão,
antes sim, aguardai o futuro chegar, trabalhando
ativamente no bem. Mãos estendidas ao próximo e
coração feliz, porque o Pai vai renovar a vida na Terra.
Estamos aqui, e se quiserdes fazer perguntas, que
sejam relativas ao assunto, podeis fazê-las. Somos
vossos irmãos.
Venho falar-vos de futuro e de esperança!
P – O que poderia ser feito no nosso dia-a-dia, para
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divulgar este assunto a fim de diluir o medo das pessoas?
Orcadim – Em primeiro lugar é necessário que cada
um procure renovar-se, observando as deficiências
próprias, não do próximo. Procurar corrigi-las, ainda
que para isso seja necessário renunciar a prazeres
temporais, a hábitos antigos e sacrificar alguns
momentos de lazer. Em seguida, quando a disposição
sincera de renovação instalar-se, criar sintonia com os
Planos Superiores através da prece diária. A fé garantirá
a cada um, a presença amorosa de idéias superiores,
pensamentos, intuições e percepções que servirão de
instrumentos na transmissão dos conhecimentos que
chegam para todos.
Todo o Universo dispõe-se a favor daquele que com
o Cosmo sintoniza. Entretanto, necessito esclarecervos: não procureis transformar os outros, nem
obrigá-los a crer naquilo que muitas vezes, não
credes totalmente. Há uma distinção entre desejar
acreditar e acreditar de fato. Toda e qualquer
renovação só poderá ser realizada em vosso próprio
espírito e uma vez conseguida esta renovação, tornarvos-eis instrumentos de divulgação nas mãos do Mais
Alto, cabendo-vos então, o papel de manter a vibração
em sintonia com as Esferas Superiores.
Tendes fé, meu irmão, e perseverais no caminho.
Vereis que muitos o procurarão, desamparados,
perdidos e aflitos e para os quais, podereis tornarvos mensageiro da palavra de conforto, orientação e
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esclarecimento do Evangelho de Jesus.
P – Com relação a reportagem e também a alguns filmes
parecidos e mais outros fatos anteriores que colocaram
justamente esta questão, concluindo que os Extras e
Intras estão aqui para destruir-nos; gostaria de saber se
existe algum plano para fazer uma ampla divulgação
em massa? São poucas as pessoas que acreditam nesses
assuntos e os que acreditam são tidos como loucos,
simplesmente porque falam e divulgam o assunto.
Diante do exposto pergunto: existe algum plano para
divulgação em radio e televisão?
O – É natural nos jovens desejarem que os
acontecimentos se desenrolem na mesma velocidade
que seus pensamentos, ansiosos por viver. Entretanto
o ritmo em que pulsa o Universo é único. O Plano Maior
de divulgação está em curso desde há muito, e cada
um de vós sois pequeninas peças desse Plano. Nesse
sentido, devolvo a pergunta:
O que vindes fazendo sobre as Divulgações que vos
chegam através desta Casa?
As Trevas não param! Violentas, agressivas, perversas
dominam mentes poderosas e colocam em prática
seus planos de disseminar o pânico, entre as criaturas
encarnadas da superfície.
As Hostes de Luz, trabalhadores incansáveis
do Mestre Jesus, também não param. Trabalham
incessantemente, assistindo, divulgando, orientando,
  84

confortando como podem, todos que assim o desejam,
pois embora trabalhadores incansáveis, nenhum deles
é arrebatado pela violenta necessidade de sobrepujar
a Vontade Maior, ou as Leis criadas pelo Pai. Já
compreenderam, os Trabalhadores da Luz, que o livre
arbítrio é ferramenta essencial ao progresso, e por isso,
necessita ser respeitado.
Somente estacionam os indecisos, dominados
muitas vezes, pelo medo ou apego à matéria, não
conseguindo entregar-se a fé que desponta em suas
almas e muito menos ao trabalho que lhes renovaria
a alma. Esses são presas fáceis dos que vivem nas
trevas, e são facilmente manipuláveis porque suas
mentes indecisas, ainda não se definiram por esta
ou aquela atitude, por este ou aquele caminho.
Volto a afirmar: a primeira medida que precisais
tomar é a respeito de vós mesmos. Sois os
representantes do Plano de Deus entre os homens
na tarefa de divulgação.
Quando, anos atrás (em agosto e setembro de 1996),
esta Casa foi convidada a divulgar não sabia de que
forma fazê-lo e muito menos, como tornar cada
divulgação abrangente, capaz de atingir grande
número de irmãos. Mas, o trabalho perseverante, a fé
e a dedicação amorosa, foram traçando e indicando
os meios para concretização daquilo que havia sido
planejado por Mentes Poderosas, apenas no plano
invisível a matéria. Por isso, estamos entre vós para
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convidar a todos, que sejam também divulgadores, sem
pretensões maiores, nem enfrentamentos gigantescos,
apenas divulgadores da Doutrina do Cristo, cientes de
suas próprias imperfeições, de suas próprias limitações,
mas despertos do importante papel que cada Servo de
Jesus, amparado e fortalecido por seu Mestre, pode
realizar.
E assim, despeço-me de todos, agradecendo a
oportunidade de manifestação e esperançoso de que
em vossos corações a semente do trabalho germine e
floresça.
Salve o Mestre da Luz.
Salve o Mestre Ramatis.
Orcadim, em 30/08/2005
(Intraterrestre de Okay

44 – ELE NÃO FOI RECONHECIDO POR TODOS
Divina Criatura baixou a Terra, em Sacrifício Supremo.
Não foi reconhecida por todos.
Derramou o Verbo Sublime que tocou alguns corações.
Hoje, ainda caminha entre os homens na forma de
Força-Luz, buscando enlevar os corações que ainda
permanecem anestesiados nas trevas.
Caminheiros da Terra! Deixai essa Luz Maior, Doce
Vibração do Amor de Deus, vos enlaçar e enlevar.
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Jesus vos ama.
Segui-O, pois Ele é o Amor Vivo de Deus e deseja
somente vos conduzir ao Pai Criador dos Mundos e dos
Seres, que muito nos ama.
Jesus, Doce e Sublime Amor.
Elsim, em 13/12/2005
(Intraterreno de Stelta)

45 - O GESJ GANHOU UM PRESENTE
Vidência: Saindo de dentro da Terra, subiu uma bola
de luz amarela parecida com um sol. Brilhou assim por
instantes e depois a luz amarela converteu-se em luz
branca, ganhou velocidade e veio em nossa direção. Ao
adentrar o “campo de forças” onde nos encontrávamos,
foi absorvida por algum mecanismo ou aparelho que não
vi. Não sei explicar. Só sei que, de repente, aquela imensa
“força em forma de luz” desapareceu no espaço e não
pude mais vê-la e nós ficamos brilhando como néon. Em
seguida aproximou-se um Intraterrestre e cumprimentounos:
Saudações terráqueos!
Nós vos saudamos em nome do Mestre Jesus e desejamos que a Luz banhe vosso ser.
Nossa Cidade encontra-se preparada para recebervos. (Em corpo espiritual)
É uma alegria ter-vos conosco.
Representantes nossos acompanham, permanente  87

mente, vosso trabalho, e contribuímos da forma que
podemos para o bom êxito das atividades doadas pelo
Altíssimo.
Neste momento, nós vos ofertamos uma carga de
energia-luz[8] destinada a próxima tarefa que sabemos
estão a iniciar. Que seja vossa matriz a destinatária que
a utilizará como melhor lhe aprouver.
Saudações irmãs.
Noock, em 14/01/2006
(Intraterreno de Stelta)

46 – VIVEIS MOMENTOS DECISIVOS NA MATÉRIA
A Luz do Mais Alto derrame-se sobre vós.
Irmãos! Viveis momentos decisivos na matéria.
Chance de renovação.
Chance de trabalho.
Chance de dedicação aos sofredores.
Chances de progresso.
Nós, Seres Intraterrenos, convosco habitamos a
Terra e lamentamos os caminhos tortuosos que vindes
percorrendo. Mesmo reconhecendo a ignorância de
vossas ações, suplicamos ao Governador da Terra, o
[8]
Pelo que Noock explicou, a carga de energias-luz foi para o GESJ,
nosso Centro Espírita.
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Amoroso Jesus, que permitisse convosco trilhar os
últimos momentos agonizantes da Terra.
O que está ao nosso alcance fazemos, no sentido
de reduzir os impactos negativos de vossas ações.
Porém, não podemos impedir que continueis com a
devastação do meio ambiente e no derramamento de
sangue do próprio irmão de humanidade.
Não podemos impedir que dos vossos corações
derrame-se o fel do ódio e da vingança.
A falta de amor vos dilacera a alma e vos lançará a
lugares tenebrosos, em mundos inferiores ao belo
planeta que agora habitais.
Conheceis o “Roteiro” certo da renovação, por que
insistis no desvio que vos leva ao degredo?
Convosco estamos e assim permaneceremos,
fazendo tudo ao nosso alcance para reduzir o impacto
negativo nos dois planos de vida.
Os poucos que compreendem e seguem o Roteiro
de Luz, são aguardados em nossas Cidades, onde serão
recebidos com amor sincero que nos une.
Somos irmãos, pois apesar das diferenças físicas,
possuímos Pai único, Criador de todas as coisas e
seres.
Eu vos saúdo em nome da Luz e vos deixo a Paz de
Jesus.
Orcadim, em 22/04/2006
(Intraterrestre de Okay)
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47 – VOLTANDO AO SEU MUNDO DE ORIGEM
Saudações irmãs!
Esse dia é para mim de uma grande honra e alegria,
pois marca um degrau ofertado pela Bondade Divina
para o progresso de minha alma. Adentro feliz, coração
em festa, à Cidade Intraterrestre aqui existente, para
estágio supervisionado pelo meu Guia e Instrutor.
Novas lições, novo aprendizado e reencontro feliz com
espíritos amigos de outros tempos.
O trabalho redentor, a lide cristã, permitiu-me o
regresso da memória a tempos longínquos, onde a
existência favoreceu meu espírito na compreensão do
imaterial. Hoje, renovado pela força do trabalho e pela
Luz Amorosa do Mestre Jesus, retomo o aprendizado
outrora iniciado, mas que foi desviado em muito, da
rota programada pelo Pai; desvio esse, não exterior,
mas interior, ocasionado pelo extremo orgulho e
vaidade suprema que me dominaram.
Hoje retorno. Não podeis avaliar a alegria imensa que
invade meu ser na iminência de encontrar aqueles que
há muito, a delinqüência espiritual me fez distanciar.
Venho agradecer-vos, pois foi aqui que encontrei a
ancoragem necessária de que precisava minh’alma para
o progresso. Felizes daqueles capazes de reconhecer a
dádiva quando esta lhes é ofertada.
Entro com o coração em festa. (Refere-se a Stelta,
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Cidade Intraterrena)
Não sairei mais como aquele índio de outrora que
conhecestes. Primitiva aparência se fará renovada, pois
a alma também se encontrará renovada e feliz pelo
reencontro. Reafirmo nessa hora o compromisso de
trabalho.
Sei que me aguarda nova tarefa quando retornar
deste mergulho no estudo, na compreensão do
passado, presente e futuro.
Obrigado meus irmãos.
Obrigado a todos que me acolheram nesta Casa.
(Refere-se ao GESJ)
Esta é a mensagem que me deram para trazer-vos.
O momento é de resgate, mas também é de retorno
e reencontro e todos que, como eu, atingirem sua hora,
ao seio de sua família espiritual voltarão, ao encontro
de seus amados retornarão.
Aqui deixo o testemunho das vibrações intensas de
alegria pelo reencontro. Que sirvam de estímulo, força
e coragem àqueles que permanecem no trabalho.
Breve retornarei as atividades, não mais como índio,
porém apresentando outra roupagem, adequada a
nova condição que me aguarda.
Margarida – E o nome, meu irmão?
Cacique – Este, reencontrarei lá dentro da Cidade.
É muito forte a emoção. De minha parte procuro
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controlar-me, pois a explosão de alegria é intensa em
meu íntimo. Também o canal sente as minhas vibrações
e procura controlar-se para conseguir captar meus
pensamentos com mais fidelidade que os sentimentos,
pois que nos é difícil expressar o verdadeiro sentimento
porque nenhuma palavra seria capaz de expressá-lo.
Eu me despeço agradecido pela bênção do trabalho
e suplicando aos Irmãos Maiores que concedam a cada
trabalhador da Seara do Cristo, novas oportunidades
de serviço redentor.
Que o Pai Criador, Força Incriada do Universo nos
envolva e nos embale em Seu Abraço Amoroso[9].
Cacique Pena Verde, em 13/05/2006
(Intraterrestre de Stelta)

48 - A PARTIR DA ÁGUA DO MAR
(O oculto sendo revelado)
Viagem astral: Concentrei-me e ao sair do corpo,
solicitei autorização para dar um mergulho no mar que
estava a nossa frente, lindo e convidativo como sempre. Eu
havia trabalhado muito na parte da manhã e o trabalho
deixara resíduos de agitação e desconforto espiritual.
À minha frente, formou-se um cordão de luz, a partir do
nosso círculo até o mar. Qual criança, em corpo astral é
Despedida do Cacique Pena Verde ao retornar para sua cidade de Origem, Stelta.

[9]
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claro, nadei acompanhada por um Intraterreno.
Alguns minutos depois ele estendeu a mão convidandome para segui-lo. Nadamos algum tempo numa
profundidade pequena. Chegamos bem próximo da
base submarina que existe no litoral sul de nossa cidade,
Vila Velha. O Intraterreno explicou que o mar recebe
informações de todas as modificações que se processam
sobre a superfície terrestre.
Os rios correndo para o mar carregam consigo as
impurezas físicas e astrais das regiões onde passam. O
volume e a qualidade das substâncias que são lançadas
ao mar modificam os movimentos das ondas e correntes
marítimas, sendo possível através de equipamento
especializado fazer uma “leitura” das condições da crosta,
a partir da água do mar.
Mostrou-me então, vários instrumentos, que à distância
pareciam pequenos e lembravam antenas parabólicas.
Cada antena captava certa freqüência de substâncias e
lançava as informações em outro equipamento que as
processava e convertia aqueles dados em números. Esses
números eram visíveis num painel retangular do tamanho
de uma tampa de forno microondas. Os números ali
rodavam em alta velocidade pois eram alimentados,
permanentemente, pelos dados obtidos com as antenas.
O Intraterreno disse-me que todas as alterações da crosta,
como degradação ambiental, temperatura, formação de
ciclones e furacões, maremotos, terremotos, atividade
vulcânica e outras são detectadas antecipadamente por
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esses equipamentos, oferecendo aos Técnicos Siderais,
condições de organizarem planos para amenizarem as
conseqüências dos cataclismas e reduzirem a carga de
dor e sofrimento dos seres envolvidos nas catástrofes.
Ele revelou, que foi assim, que conseguiram deslocar
para mais longe das cidades, o terremoto que gerou a
tsunami no litoral da Indonésia e outros cataclismos que
envolveram “mortes coletivas”.
Após, vi Rampa trabalhando em nossos chacras
coronários. Seu trabalho era tornar o fluxo de energia
mais sensível à captação do contato com as esferas
mais elevadas. Tornar nossa captação mais sensível às
projeções e pensamentos dos Seres Superiores, devido à
crescente densidade do astral da Terra, cujas tempestades
de raios perturbadores encontram-se cada vez mais
intensas.
GESH, em 27/05/2006

49 – DENTRO DA NAVE, SOBREVOANDO A TERRA
Saí do corpo físico e logo encontrei um intraterreno
amigo. Ele convidou-me para entrar em sua nave. Após
acomodar-me, notei que a nave possuía uma espécie de
vidro que dava uma visão panorâmica. O intra sobrevoou
o mar. A beleza da paisagem, vista do alto, era um
espetáculo sem igual. O “vidro” da janela da nave parecia
filtrar as impurezas do ar e as cores eram mais vivas e
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intensas. A tarde estava encantadora.
A nave subia cada vez mais e o continente foi ficando
pequeno. Pessoas abaixo de nós pareciam formigas; a
velocidade era a de um avião, pois dava para ver tudo lá
embaixo.
Chegamos sobre o estado de São Paulo. O painel da
frente mostrava em escala, qual a parte do planeta que
estávamos sobrevoando. Circundando o ambiente astral
da cidade, notei um cordão de energia negra. Olhando do
alto parecia uma célula sangrenta, enegrecida no corpo
do planeta.
O odor também podia ser sentido de dentro da nave.
Era uma mistura de enxofre e carne queimada.
Por fora do cordão negro, havia um cordão de
luz contendo o avanço da energia negativa sobre o
resto do Brasil. O estado do Paraná já se encontra
com o astral em início de contaminação por essa
negatividade.
A nave desceu um pouco mais e passou a viajar por
entre nuvens escurecidas como se uma tempestade
estivesse se armando. A carga negativa é muito pesada
naquelas paragens.
Chegamos a um presídio. Um preso que vive ali aparece
na tela do painel da nave. O Intra ajusta o som e eu passo
a ouvir o homem planejando ataques, dando ordens,
fazendo ameaças. Seu ser é pura energia de ódio. Tem
ódio de todos e quer vingança.
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Atrás dele há um mantenedor dessa carga
negativa. É um Reptiliano, que com sua mente
alimenta os pensamentos de ódio do preso,
manipulando seus chacras e introduzindo o veneno
do ódio diretamente no seu chacra esplênico. Então,
a aura do preso, torna-se mais vermelha e parece queimar.
Como uma labareda, irradia faíscas semelhantes a
choques elétricos, naqueles que se aproximam dele.
Instrutores, localizados em um subplano dimensional,
irradiam forte chama azul que tem por objetivo
neutralizar a força intrusa do ódio. Nenhum dos dois
seres nota a presença dos Trabalhadores da Luz.
Sobre o presídio pairamos.
Estávamos em Araraquara. O medo domina os
moradores da região. O Intra mostra que espíritos
horríveis, com formas de animais, saem a noite dos
presídios e atacam residências nas redondezas.
Algumas casas estão protegidas, tendo na porta um
sinal do Cordeiro irradiando uma cor azul que repele as
“bestas”; elas fogem daquelas residências.
São espíritos vampiros em busca de sangue e carne
fresca. Aprisionam muitos espíritos incautos que estão
por ali, ligados aos encarnados, habitantes do lugar. Ao
amanhecer retornam aos presídios com seus prisioneiros.
Ouço gritos terríveis de dor.
Os moradores, quando acordam, ao amanhecer,
recordam sonhos horrendos e os atribuem ao estado
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de tensão em que vivem, devido as rebeliões e outros
noticiários locais. Não compreendem ainda que
necessitam reforçar suas defesas espirituais, para não
serem atacados.
Os Espíritos Superiores, responsáveis pela “condução
cármica” daquela coletividade, reúnem-se na tentativa de
elucidar e fortalecer os Guias Espirituais e Espíritos de Luz
que ali trabalham e acompanham a vida dos encarnados
da região. Todavia, encontram poucos refúgios para
ancorar na superfície da matéria, as “Forças” que têm a
oferecer, aos seres humanos.
Nesse ponto, comecei a captar a mensagem de um dos
Instrutores:
Irmãos!
Vimos tentando auxiliar os encarnados, mas devido
ao despreparo e indisciplina espiritual não temos
tido êxito. O momento é grave e encontra mentes
desprevenidas e infantis para o enfrentamento
do Exército das Trevas. Como se isso não bastasse, a
ignorância e o medo concorrem para dificultar, ainda
mais, nosso trabalho.
Suplicamos ao Pai para que as Instituições existentes
com o propósito de auxiliar o homem terreno na
jornada espiritual, elevem suas vibrações, em busca da
aliança com as Forças Invisíveis em serviço, na célula
paulista, para que encontremos os meios de materializar
socorro, amparo e proteção às criaturas que vivem
diariamente em contato imediato com a corrente de
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energias negativas em expansão na região.
Suplicamos a todos vós, independente de crenças
religiosas, entrardes em sintonia com as Forças
Supremas do Bem, a fim de receberdes cargas de
energias de amor que ofertamos.
Pesquisai, estudai, trabalhai e buscai a
compreensão do momento que viveis. Vida é
dinamismo e não podeis estacionar na cômoda
situação de fiéis.
É preciso agir com mente firme e determinada
nesta hora. As feras avançam sobre vós e se não vos
preparardes, pouco poderemos fazer em vosso favor.
Orcadim, em 08/07/2006
(Intraterreno de Okay)

50 – INTRATERRENOS DE OKAY
ATENDEM AO APELO DO GESJ
Somos da Cidade Intraterrena de Okay e aqui
estamos a serviço.
Devido ao grande número de espíritos socorridos de
todo o planeta, por esta Casa de Caridade, em estado
lamentável de descontrole psíquico e desfiguração
perispiritual, nos foi solicitado o concurso fraterno, no
sentido de encaminharmos para nossa Cidade, uma
parte do contingente de irmãos que aqui aportam e
que tenham condições de receber auxílio em nossa
Cidade.
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Seguirão para tratamento e equilíbrio das forças
psíquicas e de lá, serão encaminhados de acordo com
o merecimento de cada um, porque não permanecerão
na Cidade, após o devido tratamento.
O objetivo de nossa participação neste trabalho
fraterno é reduzir o número dos irmãos socorridos
que para aqui são encaminhados. Seremos um
ponto de apoio para esta Casa (GESJ), posto que, os
infelizes desequilibrados continuarão a chegar em
grande quantidade e este trabalho não cessará até
que o final da “transição” ocorra.
Atendemos ao apelo dos Trabalhadores desta Casa e
o fazemos com sincera dedicação. Existe laço estreito
de amizade entre esta Casa e nossa Cidade e, aqui
estamos com alegria de servir.
Salve a Luz que nos conduz!
Salve o Divino Mestre Jesus!
Orcadim, em 14/07/06
(Intraterreno de Okay)

51 – FOMOS ATRAÍDOS PELAS FORÇAS DO BEM
Eu vos saúdo em nome de Deus, de Jesus e das
Forças do Bem.
É uma alegria estar convosco.
Intensa carga negativa envolve a todos vós e ao
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vosso Templo de Trabalho.
Fomos atraídos pelas Forças do Bem que aqui
labutam para reforçarmos seus escudos de proteção
bem como o da Sede (GESJ).
Grande contingente de espíritos sofredores para aqui
é trazido, aumentando a carga deletéria circulante,
atraindo ainda mais atenção e a concentração dos
“Seres das Forças Perversas” que vos perseguem.
Apesar de possuirdes proteção e amparo superior,
cabe a nós também, seres intraterrenos, ligados ao
vosso trabalho, restaurar e fortificar o Escudo Protetor.
É com alegria que o fazemos.
Salve a Força da Luz.
Loth,em 02/04/2007
(Intraterrestre de Stelta)

Nota: Há muito este querido irmão não se comunicava
conosco. Aos olhos espirituais da médium apresentou-se
sorrindo e muito alegre.
Os espíritos sofredores, aos quais ele se refere, são
os irmãos socorridos por Equipes de Trabalho do GESJ,
de lugares bastante carentes sob o ponto de vista
espiritual: escolas, hospitais, presídios, reformatórios,
favelas, reservas indígenas, áreas de conflito no Oriente
Médio e África, mortes coletivas em grandes catástrofes,
inimigos da Luz, acidentes de toda espécie, moradores
de rua e outras situações dignas de compaixão. Por não
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estarem preparados para a grande viagem, as pessoas
morrem e não sabem que já morreram, continuando no
mesmo lugar onde viveram fisicamente, passando por
sofrimentos incríveis, dos quais poderiam ser poupados,
desde que encarassem a morte como a única certeza que
temos na vida. E isso enquanto estamos vivos.
Margarida

52 – AS MORTES COLETIVAS INTENSIFICAM-SE
Irmãos, eu vos saúdo em nome de Jesus.
A paz esteja convosco.
Na Terra, nesse momento, ocorre imensa tarefa
de resgate dos seres humanos.
Sim, irmãos. A cada dia intensifica-se mais e mais
o resgate e aumenta o número de seres humanos
encaminhados às Cidades Intraterrenas preparadas
para recebê-los.
Atendendo ao “Planejamento das Mentes Siderais
Evoluídas”, as mortes coletivas intensificar-se-ão
neste Final de Ciclo. Nestas oportunidades, grande
contingente de irmãos terráqueos, em corpo físico
e também em espírito, está sendo encaminhado
aos Postos de Socorro das Cidades Intraterrenas
do planeta. No entanto, as dificuldades de adaptação
destes irmãos, a nova situação, são maiores do
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que precisariam, porque eles não se prepararam,
intimamente, para as situações corriqueiras da vida,
como a morte do corpo físico, e muito menos, para
enfrentarem nova situação após a morte, que viesse
mudar a linha evolutiva, condutora de suas vidas.
Eles se demoram nos quadros mentais fixos e em
clichês repetitivos, que dificultam a aceitação da
realidade da nova vida, mesmo que esta seja superior
ao que conheceram, e sejam merecedores de ali
estarem.
Irmãos, despertai vossas consciências! Buscai,
voluntariamente, conhecer o sentido da vida; buscai
a compreensão da existência na matéria e a vida fora
da matéria, para não vos surpreenderdes de forma
prejudicial à vossa evolução, quando aportardes em
novas esferas de vida intensa e ativa, fora dos padrões
materiais que conheceis.
Vida inteligente pulsa nas Cidades Intraterrenas
e na vida extra-planetária. Conscientizai-vos destas
verdades para melhor e mais rápida adaptação aos
Postos de Resgate, para onde sereis conduzidos, pois
desejamos que todos sejam merecedores de habitarem
a Terra de Regeneração.
Jesus, o Divino Governador da Terra, vos abençoe
hoje e sempre.
Paz convosco.
Loth, em 03/04/2007
(Intraterrestre de Stelta)
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53 – CIDADES INTRATERRENAS JÁ PREPARADAS
PARA O EVENTO DE “FINAL DOS TEMPOS”
Irmãos, nós vos saudamos em nome da Luz.
Muito nos alegra vossa presença entre nós. (Fazíamos
vigília em Pedra Azul)
Intensa atividade nas Cidades Intraterrenas para o
evento de “final de tempos”.
Todos os preparativos para recebimento dos
irmãos de superfície foram concluídos a contento; as
acomodações se encontram a disposição daquele que
porventura seja resgatado para cidades intraterrenas.
Também se encontram preparados os intraterrenos
treinados, adequadamente, para as diversas atividades
de socorro ao irmão de superfície.
Concentramos nossos esforços, no momento, no
contato mental com “Grupos de Trabalhadores da Luz”
que nos solicitam a presença.
A divulgação através do vosso livro, de nossa
presença intensa no interior da Terra, despertou
o interesse de algumas almas no plano físico e
espiritual, que já nos aceitavam intimamente.
Temos nos esforçado para que os humanos da
superfície se conscientizem da nossa presença fraterna
e da nossa oferta sincera de ajudar-vos.
Agradecemos ao vosso Grupo (GESJ) pelo intenso
impulso de divulgar nossa existência aos quatro cantos
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da Terra. (Nós é que agradecemos a colaboração amiga
dos Irmãos Intraterrenos).
Esta região está contaminada pela ambição e os
“pequenos núcleos” que outrora para aqui vieram, a fim
de entrar em contato com as Forças Extra e Intraterrena,
se perderam, ante a força materialista que dominou
estas paragens. Foram-se os irmãos, que empolgados
no início por fazerem contatos conosco, agora querem
aparecer nos jornais e TV e darem espetáculos de
misticismo.
Afastamo-nos de muitos Grupos que mudaram a
freqüência vibratória. Trabalhamos nas Hostes do
Bem, no Exército de Jesus, o Grande Mestre, pelo
saneamento da Terra.
Nós vos saudamos em nome de Jesus.
Loth e Zenim, em 07/04/2007
(Intraterrestres de Stelta e de Zimbala[10],
respectivamente)

54 – GRANDE CONTINGENTE DESSA
HUMANIDADE JÁ SE ENCONTRA COM
PASSAGEM GARANTIDA PARA O EXÍLIO
Vidência: Vejo uma nave redonda, iluminada, muito
grande, estacionada sobre nós. Desce um Ser Intraterreno
e capto as seguintes palavras:
Irmãos a paz esteja convosco.
[10]

Cidade Satélite de Shambala
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Segue o curso da Transição Planetária, de “Final dos
Tempos”, sem que o ser humano da superfície houvesse
aproveitado a oportunidade destas horas em benefício
próprio, na modificação de seus instintos primários, na
mudança íntima e na prática do amor ao próximo.
Ao contrário, os seres encarnados instigados pelas
vibrações perniciosas dos Abismos e do Planeta Intruso,
afrouxaram a vigilância evangélica e dão curso natural
aos instintos, não se importando se as conseqüências
nefastas de suas ações trazem prejuízo ao próximo.
Grande contingente desta humanidade já se
encontra com passagem garantida para o exílio.
O número de criaturas aptas a serem resgatadas para
as Cidades Intraterrenas mantém-se sem alterações,
pois, significativamente, não aumentou nem reduziu.
Resta à humanidade sofrer as conseqüências da sua
imaturidade espiritual, já que não conseguiu agir em seu
próprio bem e mudar o curso dos acontecimentos.
Da cidade intraterrena de Stelta partem guerreiros
trabalhadores para atenderem aos Núcleos de
Luz que nos reconhecem como criaturas irmãs.
São poucos, mas são sinceros no desejo de servir.
Trabalhamos por fortalecer a fé dessas pessoas e
esclarecer suas almas acerca dos acontecimentos
finais que mudarão o curso da Terra e de sua
humanidade.
A maioria descrê. Não nos dirigimos àqueles que não
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nos aceitam, pois a atitude primordial para nos receber
é acreditarem em nossa existência e infelizmente o
homem crer-se único habitante deste lindo planeta
e “dono” de tudo, fazendo inclusive um mau uso
daquilo que lhe é ofertado pelo Pai, por acréscimo de
misericórdia.
Servimos ao Criador e em Seu Nome trabalhamos.
Salve a Luz que nos conduz.
Natanael, em 07/04/2007
(Intraterrestre de Stelta)

55 - O MUNDO ENCONTRA-SE
NUMA “BABEL DECADENTE”
Irmãos, a paz esteja convosco.
A calamitosa situação planetária fomentada pela
luta de poder entre as Nações, pela corrupção dos
governantes e pela exacerbação dos vícios nas criaturas
comuns, tende a aumentar em progressão crescente.
Diabólicas criaturas, libertas da escuridão abismal,
atordoam os encarnados, acicatando-lhes os instintos
inferiores que não dominam, pois comprazem-se com
seus vícios e desvios de caráter.
A influência de Hercólubus (Planeta Intruso) é
intensa na Terra, exercendo forte pressão intrínseca
nas criaturas de todos os planos visíveis e invisíveis,
impulsionando-as a freqüências vibratórias definidas
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de direitistas ou esquerdistas do Cristo.
Independente da credulidade das pessoas, o
automatismo da atração de semelhantes, agrupam
as criaturas em faixas superiores ou inferiores,
definindo o joio e o trigo. Mergulhados no materialismo
e no imediatismo, as pessoas negligenciam a disciplina
do espírito imortal, deixando-se contaminar pelas
vibrações perniciosas das diabólicas criaturas, que
pululam ao vosso redor nos planos invisíveis.
Irmãos, o mundo que viveis encontra-se numa “Babel
decadente”. Buscai, cada um de vós que desperta,
encontrar o equilíbrio íntimo. Direcionai a vontade em
seguir o ensino Crístico de Jesus, e galgar os degraus
do sacrifício e da renúncia, aliado à prática do amor
ao próximo, que vos garantirá a freqüência vibratória
diferente da freqüência de Hercólubus e das “feras
abismais”.
Nada, nem ninguém, poderá garantir vosso
resgate senão vós mesmos, no esforço próprio de
manter-vos íntegros e fieis às Forças do Bem e ao
Evangelho de Jesus.
Salve a Luz.
Orcadim, em 01/06/2007
(Intraterrestre de Okay)

56 – SOMOS MUITOS E ESTAMOS
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ESPALHADOS PELO PLANETA
Irmãos, a paz esteja convosco.
Intensa e febril atividade nos planos invisíveis.
Na Esfera do Bem, inúmeros irmãos se reúnem:
terráqueos, extraterrestres, intraterrestres e intraoceânicos para sensibilizarem as criaturas encarnadas,
a despertarem suas consciências e praticarem a Lei do
Amor.
O “analfabetismo espiritual” campeia nesta
humanidade e os esforços por parte dos “Trabalhadores
da Luz” obtêm resultados insignificantes, ante o intenso
dispêndio de energia, esforço e sacrifício. Mas, mesmo
que seja por uma única alma, insistiremos na tarefa
com desprendimento e alegria.
Na Esfera das Trevas, os “Trabalhadores do Mal”
avançam sobre as criaturas encarnadas para que não
seja perdida nenhuma oportunidade de “fisgar” uma
alma delinqüente para o seu exército sombrio.
Infelizmente, as vibrações dos seres humanos
estão em maior sintonia com as “esferas inferiores”,
facilitando-lhes o assédio e dificultando, muitas vezes,
a tarefa das Forças do Bem. É feito também o resgate
das almas escravizadas há milênios, nos confins das
sombras; e, assim a Luz vem iluminando campos,
dantes imersos em trevas, dali retirando criaturas
esquecidas do tempo.
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Intensas lutas são travadas diariamente entre os
Seres ferozes dos Abismos e o Exército do Cristo.
Nesse campo, as vitórias da Luz têm sido constantes,
vencendo e enviando para o exílio milhares de
criaturas do Exército do Mal.
Os animais ferozes são mais facilmente tocados
pela Força Superior, que os humanos encarnados
que resistem em abandonar a postura primitiva do
egoísmo, luxúria e ignomínia.
Nós, Seres humanos intraterrenos, temos participado
de todas as atividades do Exército do Cristo, como parte
integrante do mesmo, e, se mais não temos feito, é
justamente por não nos permitir a Lei de Causa e Efeito
que rege os destinos da Terra e de seus habitantes.
O materialismo domina as mentes humanas,
tornando-as inacessíveis às vibrações positivas das
esferas invisíveis.
A matéria perecível de vossos corpos físicos
não é prova suficiente de sua fragilidade ante a
eternidade?
Nossas Cidades Intraterrenas capacitadas a
receberem os irmãos terráqueos, já se encontram
em atividade, pois muitos irmãos da superfície para
lá já foram transportados, alguns estão em estágio
de adaptação e outros já adaptados.
Portanto, irmãos, somente os encarnados encontramse atrasados na atitude positiva e ativa de salvarem-se,
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contribuindo para melhor aproveitamento do tempo
ainda disponível na carne. No plano espiritual,
igualmente, os espíritos muito ligados à matéria, em
sintonia com os encarnados, com eles vivem como
se ainda pertencessem à matéria; estão iludidos e
atrasados quanto ao “Tempo Final” que viveis.
Acordai irmãos! Continuar negando o inegável já
não é possível.
O caos planetário e a falência das estruturas
ambientais como recurso que promove a vida,
tornando descontrolada a natureza e a inversão dos
valores morais, já não são suficientes para convencervos?
Acordai irmãos! As tormentas anunciadas se
aproximam, independente do vosso despertar,
pois a Lei do Progresso tomou as rédeas da vida
neste planeta.
Ligai-vos de corpo, mente e coração ao Nobre Jesus
de Nazareth para não vos perderdes, mais uma vez, na
escuridão das eras.
Vossos Irmãos Intraterrenos convosco lutam pela
preservação da vida na Terra.
Somos muitos e estamos espalhados pelo
planeta, trabalhando pelo Bem da Terra e de sua
humanidade. Se credes ou não em nossa existência,
já não nos importa. Vossas vibrações, Irmãos
Terráqueos, nos repudiam, pois estais mergulhados
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numa “vala de sentimentos inferiores” que emanam do
vosso ser; invadem a atmosfera do lindo planeta que
vindes vilipendiando e destruindo sem compaixão,
com garras afiadas. Evitais escutar os acordes das
suplicas de vossas consciências, que em gemidos
íntimos, perturbam o sono da alma, para que tomeis
novos rumos da existência.
Buscamos, dentro da permissão do Altíssimo,
contribuir com os poucos terráqueos que sinceramente
desejam manter a vida em harmonia no planeta. E são
poucos esses irmãos!
Irmãos de humanidade, escravizastes vossos sentidos
sutis de amor e bondade, anestesiando-os para
saciar vosso desejo animal, pusilânime, que destrói o
ambiente e o próximo.
Caminhamos convosco, anonimamente, e apenas
nos tornamos visíveis para aqueles que nos aceitam
como irmãos que somos.
São bem-vindos às nossas Cidades, aqueles que
lutam por manterem-se como o “bom trigo da Terra”. Se
envoltos em mistério ainda vivemos, é porque os irmãos
não nos permitem apresentarmo-nos, julgando-vos
únicos habitantes deste planeta, habitantes e donos
de tudo que aqui existe.
Vibramos no amor por vós e ligados às Hostes do Bem,
lutamos pela libertação da Terra e de sua humanidade,
da Era da Escuridão e pela Vitória da Luz.
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Nós vos saudamos em nome da Luz.
Salve o Divino Jesus.
Natanael e Irmãos Intraterrenos, em 01/06/2007
(Intraterrestre de Stelta)

57 - A FRIEZA ANTE A DOR ALHEIA
É IMPRESSIONANTE!
Vidência: Fomos atacadas por seres que pareciam
lagartixas. Chegaram de mansinho e tentaram furar o
círculo de proteção que nos envolvia, mas foram abatidos
pelos “felinos” de Zambi. Dois dos seres foram presos por
eles que, num bote certeiro, prendeu-os em suas patas.
Depois se deitaram com uma pata sobre o ser negativo
enquanto lambiam a outra, preguiçosamente.
Em seguida fomos levadas por Irmãos Intraterrenos
de Stelta para entrarmos na Cidade e visitarmos até um
hangar onde havia milhares de naves espaciais, dispostas
umas sobre as outras. Estavam também conosco, outras
pessoas da superfície ainda encarnadas, como nós.
Naquele momento, um Ser intraterreno falava para uma
assembléia. Creio que este foi o motivo de nossa visita a
Cidade:
Irmãos terráqueos, nós vos saudamos em nome da
Luz.
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Estas são nossas naves já prontas a atender o
chamado para o Resgate Planetário. Encontram-se
dispostas, e, com precisão atenderão ao objetivo maior
que é o Resgate dos irmãos da superfície.
Temos, constantemente, nos atualizado quanto à
situação dos irmãos da superfície, mas constatamos,
que os índices dos humanos resgatáveis são
decrescentes.
A falta de amor impera nos corações e a frieza
ante a dor alheia é impressionante.
Governantes, eleitos para trazerem o progresso às
coletividades, têm usurpado do povo o último centavo
e muitos, ainda os conduzem às guerras fratricidas.
Em muitos corações, cuja fé ainda é pequena centelha
coberta de cinzas, a esperança já se apagou, pois não
crêem na proteção de Deus, ante tantas injustiças
humanas.
Quiséramos poder fazer com que acreditassem no
Amor de Deus Creador de todas as coisas. Mas, vossa
fé é irracional e fanática, aguardando que a Divindade
vos atenda as solicitações bizarras, em troca de vossa
adoração. Estais profundamente equivocados em
vossa veneração.
O Deus Único é Amor, Bondade, Justiça e Vida. Ele
tudo sabe sobre nós e não devemos, constantemente,
pedir; ao contrário, devemos agradecer pelo que somos
e pelo que temos. Quando pedimos, nós, intraterrenos,
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o fazemos por vós, irmãos de humanidade, que ainda
viveis aos tropeços na jornada do progresso.
Somos vossos irmãos e vos resgataremos para
nossas cidades, e convosco compartilharemos o
muito ofertado pelo Creador.
Chamo-me Eloim e vos desejamos a Paz.
P – Irmão, está próximo o Resgate?
Eloim – Deixamos a hora para o Pai que tudo sabe
e a Ele nos entregamos, pois Ele comanda a Orquestra
da Criação.
P – As dores aumentam, como socorrer?
E – Aquele que deseja servir ao Pai, que siga o Roteiro
do Cristo Jesus e não errará o caminho:
“Fazei ao próximo aquilo que gostaríeis que ele vos
fizesse.”
“Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
como a si mesmo.”
P – É certo que muitos já foram resgatados para as
cidades intraterrenas, inclusive Stelta?
E – Sim. Muitas Cidades Intraterrenas que foram
designadas para essa tarefa estão preparadas para
receberem os irmãos de superfície e até já possuem
resgatados. A maioria dos encarnados em estado
de sonoterapia, enquanto seus espíritos recebem
instruções; os que se encontram em espírito, ou seja,
desencarnados, mais facilmente, buscam adaptar-se a
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nova situação.
Poucos habitantes de Shan = Terra acreditam em
nossa existência, e isto, causa o maior obstáculo para
eles mesmos.
Irmãos de superfície! Abandonai o ódio e hasteai a
bandeira do amor; amor por todas as formas de vida:
Vida da Terra, de fora da Terra e de dentro da Terra.
Nós vos saudamos em nome da Luz!
Eloim, em 09/06/2007
(Intraterrestre de Stelta)

58 – OS INTRATERRENOS E OS IRMÃOS
INFELIZES DOS ABISMOS
Nós, Seres Intraterrenos, estaremos engajados nas
diversas atividades onde haja Trabalhadores de Jesus
que nos aceitem.
No plano astral, onde os Servidores da Luz encarnados
e desencarnados labutam, muitas vezes ali estamos
atuando, embora os trabalhadores do plano físico não
percebam nossa presença e também para que não nos
hostilizem com sentimentos menos dignos, próprios
das almas rebeldes e ignorantes.
Temos atuado no plano invisível, atendendo irmãos
em total estado de descontrole mental, vítimas de
permanência prolongada em regiões abismais. Estes
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irmãos resgatados dos Abismos e também aqueles
oriundos da mesma região abismal, que foram vencidos
em lutas com os Servidores da Luz, são nossos pacientes
prediletos. (São espíritos bastante deformados)
Muitas vezes, temos a oportunidade de reconstituirlhes o tecido perispiritual, extremamente lesado, pela
permanência prolongada em caldo fermentado e ácido.
Dentro do merecimento de cada criatura, buscamos
restaurar-lhes as formas perispirituais, adequando-as
para novas formas físicas, antes de serem enviados
para exílio doloroso.
Um grande contingente desses irmãos encontrase com a forma perispiritual degradada e isso
já sabeis, mas, também, há perdas de tecido do
perispírito que compromete a formação de novos
corpos físicos, mesmo os mais bizarros. Tais perdas
de tecido da matriz perispiritual poderão impedir a
formação de um molde carnal.
Aliados a Irmãos Maiores da Seara do Cristo, buscamos
servir dentro de nossa possibilidade, ofertando a nossa
tecnologia mais avançada, aliada ao amor, em benefício
dos irmãos terráqueos.
Orcadim e Equipe de
Intraterrenos, em 23/06/2007
(Intraterrestre de Okay)
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59 - A PERMANÊNCIA PROLONGADA NO
ABISMO E SUAS CONSEQUÊNCIAS
Diversas Equipes de Intraterrenos estão distribuídas
por todo o Orbe, em especial, nas zonas de guerra,
conflitos, ódios e misérias humanas.
Servimos ao povo irmão da Terra, pois também
habitamos o lindo planeta que não soubestes
conservar e que, com vossas ações destruidoras, muito
o faz sofrer.
Não bastasse prejudicar a si mesmos, os irmãos
terráqueos estendem suas garras destruidoras em
todas as direções, não se importando se quem está à
frente é um irmão de humanidade, ou o planeta, que é
sua “casa planetária”.
A permanência por séculos ou mais, em zona
tóxica como é o Abismo, provocou danos profundos
e comprometedores na delicadíssima constituição
genético-celular do perispírito das criaturas que lá
estacionaram.
Tais irmãos sofrerão novo exílio planetário pois nas
condições em que se encontram, mesmo passando
pelas “Câmaras de Reconstituição” existentes em
algumas Colônias do Astral, demorar-se-ão por um
longo tempo na psicosfera do planeta onde irão habitar.
O período será mais ou menos longo, o equivalente ao
tempo que permaneceram no Abismo em condições
sub-humanas.
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Tentamos auxiliar alguns desses espíritos,
criteriosamente selecionados por Técnicos Siderais
de alta graduação, responsáveis pela transferência
planetária de irmãos decaídos. Aceleramos a
reconstituição dos seus “moldes perispirituais” a
fim de reduzir o tempo de adequação na psicosfera
do planeta para o qual for transferido, dando-lhes
as condições de habitarem um novo molde carnal
(corpo físico), compatível com o novo planeta.
O assunto é complexo, irmãs, mas somente
desejamos que saibais até onde chega a rebeldia
dos seres humanos, que com atos insanos de loucura
comprometem seus espíritos imortais, submetendo-o
a dolorosa reconstituição [11].
Mesmo que, por rebeldia, quisessem aniquilaremse, o Pai não permite a destruição de nenhuma
Centelha por Ele criada. Estes irmãos percorrerão
a eternidade até que, novamente, retomem a linha
condutora da Evolução.
Eu vos saúdo em nome da Luz.
Orcadim e Equipe de Intraterrenos, em 23/06/2007
(Intraterrestres de Okay)

[11]

Trata-se de irmãos que ficaram completamente deformados.

  118

60 – PALAVRAS DE UM INTRATERRENO
Eu vos saúdo em nome da Luz!
Na lide com os irmãos encarnados de superfície,
percebemos, em muitas criaturas, que o grau de
estagnação da vontade direcionada a sua própria
evolução, muitas vezes supera, até mesmo, os
sentimentos de baixo teor vibratório. Desejam, esses
irmãos indolentes, que outros façam o trabalho que
somente a eles compete, no burilamento de suas almas
transgressoras.
Nós envolvemos aqueles que socorremos com
energias curadoras e outras energias benéficas ao
seu corpo físico e espiritual. Mas, a cota absorvida da
energia fica muitas vezes, abaixo da cota necessária
para provocar a redução dos seus sofrimentos; ou
seja, mesmo recebendo, muitas vezes, imerecidamente,
auxílio extra para melhor conduzir-se nas lutas da
jornada terrena, os irmãos da superfície encontramse refratários e perdem a oportunidade bendita, por
estagnação da vontade, de melhorar para bem servir
à vida.
Lamentáveis as condições morais e espirituais dos
irmãos infratores em jornada redentora.
Seguimos com amor auxiliando a tantos quantos
cruzem nosso caminho, em nome do Cristo, Governador
da Terra.
Orcadim[12] e Equipe de Intraterrenos em 23/06/2007

Orcadim é um intraterreno da Cidade de Okay, situada na Chapada
Diamantina – Bahia

[12]

  119

61 – SERVIR AO CRISTO PARA PROGREDIR
Servidores do Cristo, a paz seja convosco!
Se as feras libertas do Abismo buscam vorazes as
criaturas da Terra, dos Planos Superiores, os Seres
Celestiais ligados a Terra, por grande amor que dedicam
a seus rebeldes habitantes, acorrem para socorrer esta
humanidade.
Notáveis criaturas, de rara beleza e fulgor adentram
o lodaçal das esferas inferiores, para mais próximo
estarem dos encarnados e dos irmãos do plano invisível.
Delicadas e puras, benevolentes e mansas, dedicadas
e fiéis Servas do Cristo, emitem suas dulcíssimas
vibrações às criaturas da Terra.
Não podem os Sublimes Seres tornarem-se visíveis
a turba, que correria apavorada, mas, suas doces
vibrações tocarão os corações que estiverem em
condições ideais de socorro.
As emanações do fluido dos Seres Superiores
envolvem o planeta, mas, as condições do “planeta
de final de tempos” possui psicosfera muito densa e o
sacrifício das Hostes Superiores em manterem-se em
atividade nas regiões sombrias das esferas inferiores, é
bastante intenso.
A maioria das criaturas da Terra, não se esforçam
em emitir pensamentos e sentimentos sinceros em
direção ao Mais Alto, e aqueles poucos que o fazem,
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encontram nestes Irmãos Maiores o conforto e a força
necessários para suplantarem as dores.
São Emissários de Deus que se sacrificam por amor
ao próximo!
Os Olhos de Deus estão em toda parte e nenhuma
criatura poderá dizer-se abandonada, pois jamais um
filho de Deus estará ao desamparo. A realidade é que,
as criaturas rebeldes preferem escusar-se de suas faltas,
atirando farpas no próximo.
As Hostes do Bem unem-se em benefício do planeta
e de sua humanidade neste “final de ciclo planetário”,
na tentativa de “pescar” o maior número de almas.
Lamentavelmente, o ódio se expande tornando as
pessoas impermeáveis as vibrações superiores.
Quantos avisos deseja receber cada indivíduo, para
poder despertar? Será preciso intensificarem-se os
abalos violentos em sua vida emocional, psíquica ou
física para que despertem?
As catástrofes, guerras, assassinatos frios e sem
aparente causa, violência extrema, balas perdidas
e inúmeros outros acontecimentos agem como
detonador psíquico nas criaturas e deveriam
proporcionar o despertamento de maior número
de seres, nesta fase que viveis. Mas, ao contrário,
as injustiças sociais e a violência desmedida têm
provocado rebeldia maior, despertamento de ódio,
desejo de vingança e desequilíbrios de toda sorte.
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O sofrimento impede a criatura de desfrutar os
prazeres materiais e sociais e gera mais rebeldia e
insatisfação contra a Divindade.
“Batei e abrir-se-vos-á”. Interpretam estas palavras
do Cristo como porta aberta para a satisfação de suas
vontades e não como real sentido de busca sincera por
respostas que trazem equilíbrio e progresso.
O ser humano atual necessita ter saciado seus desejos
materiais, posto que, trabalha exaustivamente pelo
prazer de ter, para bem viver. São espíritos vazios de fé,
criaturas estagnadas em faixas vibratórias inferiores e
que se expõem a força devastadora do Astro Intruso e
das vibrações perniciosas dos seres das sombras.
Os seres humanos, na época atual, vivem para as
realizações materiais.
Irmãos, vislumbramos um futuro doloroso,
largamente anunciado para vós, pelos profetas de
outrora e pelos visionários modernos. Vossos cientistas
já atestam a destruição do planeta e de sua humanidade
pelas ações do próprio ser humano.
Se não podeis impedir que o irmão permaneça no
atalho, buscai lançar-vos a renovação, pois ninguém
poderá realizar tarefas de progresso por outrem.
As ações que determinam a evolução são de
responsabilidade de cada criatura. O esforço de
progredir é árduo e exige sacrifícios.
A Lei do Progresso é implacável, e aquele que não
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alcançou faixas vibratórias superiores não permanecerá
neste planeta. Será transferido, sumariamente, para
orbe afim e compatível com sua rebeldia.
Servir ao Cristo para progredir, este é o caminho.
Salve a Força da Luz!
Orcadim, em 06/07/2007

62 - NOSSO MODO DE VIDA DIFERE
BASTANTE DO VOSSO
Amigos!
Nós vos saudamos em nome da Luz.
Trabalhadores anônimos, nós prestamos nossa
colaboração na construção de um novo planeta.
Muitos se arrastam perturbados, mentes confusas,
apegando-se à matéria, acreditando que a solução
para os problemas enfrentados por essa humanidade
encontra-se nos núcleos de trabalho organizados da
sociedade.
Irmãos e amigos, é vossa sociedade que se encontra
falida em muitos sentidos, cabendo aos indivíduos,
novas formas de organização, para enfrentamento das
dores que já ocorrem, conseqüência da desestrutura
desta sociedade.
Em nosso mundo, nas cidades intraterrenas em
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que habitamos, o modo de vida difere em grande
parte do vosso modo de vida na superfície.
Pautamos nossas atitudes nas verdades eternas.
As escolhas que fazemos principiam nos valores
verdadeiros e profundos da vida em consonância
com a Criação. Todos são respeitados como iguais, das
plantas aos seres humanos, passando por todos os
reinos onde a vida se manifesta.
Lá, muitos de vós tereis a oportunidade de verificar,
com vossos próprios olhos, como a harmonia e a paz, a
alegria e a boa vontade comandam o nosso agir.
Vós, selecionados segundo o vosso padrão vibratório,
tereis oportunidade de aprimorar-se, fortalecendo a fé,
a esperança e o propósito no bem, para empreenderem
a jornada de reconstrução deste planeta.
Passada a tempestade, sereis recolocados na
superfície, onde enfrentareis o desafio de reconstruirdes
uma nova sociedade mais justa, onde todos se encarem
como irmãos e se tratem com o respeito devido.
O egoísmo e o orgulho, principais abismos da alma,
terão sido enfrentados no desespero da transição,
quando dos confrontos das Forças do Bem contra as
Forças do Mal.
Hoje se enfrentam na superfície da Terra,
representantes da Luz e das Trevas, mas também, dentro
das criaturas, as tendências ruins e as potencialidades
no bem se enfrentam. Nosso papel é auxiliar-vos para
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que acrediteis em vosso potencial de Luz, aprimorando
através do trabalho, da ajuda recíproca, os valores da
fraternidade e amor, sementes plantadas pelo Criador
e, presentes em todas as criaturas.
Rebeldias serão vencidas pelo tempo, não sem
antes gerarem muito sofrimento e muita dor. O
chamado dessa hora é para que possais, espíritos
decaídos e degredados, interromperem o caminho das
rebeldias ao qual vos apegastes, há milênios. Iniciai,
voluntariamente, uma jornada ascensional, colocandose a serviço da Obra da Criação.
Amigos e irmãos somos convosco, e convosco
permaneceremos até o limiar da Nova Terra.
Um irmão intraterreno, em 21/08/2007

63 – AUXILIANDO OS IRMÃOS TERRÁQUEOS
O alerta foi soado nas Cidades Intraterrenas!
Muitas criaturas da superfície estão sendo
encaminhadas a algumas dessas Cidades, para uma
estadia transitória.
Não permanecerão ali até os cataclismos finais,
apenas receberão os primeiros socorros e serão levadas
para Colônias Espirituais, ou a naves espaciais e daí
para exílio planetário.
É mais uma contribuição dos Seres Intraterrenos aos
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irmãos terráqueos.
Muitas dessas criaturas, que estão sendo
encaminhadas para algumas cidades intraterrenas,
eram candidatas a ali ficarem, como hóspedes em
estudo e aprendizagem. Mas, não conseguiram
atingir a cota vibratória suficiente que lhes garantiria
a hospedagem naquelas cidades. Permaneceram
aquém dos níveis mínimos, que conferem condições
de permanecia nas cidades intraterrenas.
São socorridos nesta hora em mundos subterrâneos,
apenas para receberem os primeiros socorros. Logo
após, seguirão o caminho que escolheram, bem
diverso do que fora planejado pelas Forças Superiores
que guiam os destinos da Terra e de seus habitantes.
Grande é o número de irmãos, nestas condições.
Continua a seleção do joio e do trigo sobre a Terra e
nos céus.
Eu vos saúdo em nome da Luz.
Nefertiti, em 14/09/2007

64 - EVITAI OS MAUS PENSAMENTOS
Irmãos, v olhas; opção que define sua condição
espiritual de direitistas ou esquerdistas do Cristo.
Sofrimentos e dores são o bálsamo da redenção do
espírito trânsfuga das Divinas Leis.
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Buscai afinizar-vos com as Forças da Luz para garantir
o quantum vibratório adequado, para ingressardes na
dimensão da “regeneração”.
Evitai os maus pensamentos, as ações distorcidas
e as palavras que possam ferir o próximo.
Jesus vos ampare e conduza com Seu Amor Infinito,
pelo vale de lágrimas e ranger de dentes.
Salve a Luz.
Orcadim, em 25/09/2007
(Intraterrestre de Okay)

65 - SALVE O POVO DO PLANETA TERRA
Vidência: Vejo um ser sub-aquático se aproximar. Ele
afasta, rapidamente, um ser negativo que tentava se
aproximar de nós e diz:
Somos Seres sub-aquáticos, de Cidade Intra-oceânica,
de origem sideral Marciana.
Um dia também fomos índios neste planeta. Depois
de percorrermos a etapa expiatória, nos regenerando
ante a Lei Maior, tivemos a permissão de retornarmos
ao nosso mundo de origem, mas, por opção, ficamos
na Terra, nos juntando a Seres sub-aquáticos, muitos
deles oriundos de Marte.
Trabalhamos com o Exército da Luz pela libertação
do Planeta e saneamento de sua humanidade.
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Protegemos o Planeta dentro de nossas possibilidades
e permissão.
Salve o povo do planeta Terra!
Salve a Luz!
Guaporã (Nome que usou como Índio)/
Eliakim, em 29/09/2007
(Habitante de Cidade Intraoceânica) [13]

66 – EM REGIÕES PROFUNDAS DO OCEANO
Viagem astral: Saí do corpo acompanhada de
um Instrutor e entrei numa pequena nave redonda.
Sobrevoamos o mar. A água estava muito agitada, escura
e chovia forte. Ventos e raios cortavam o céu.
A nave mergulhou velozmente naquelas águas e
fomos afundando rapidamente. A luminosidade era
fraca e pouco pude ver por onde passávamos; mas,
uma certa turbulência podia ser percebida.
Chegando num determinado ponto a água ficou
mais tranqüila e a nave se estabilizou; passamos a
descer em menor velocidade. O Instrutor que estava
comigo era Orcadim, (um intraterreno da cidade de
Okay). Passamos por regiões de relevo ondulado no
fundo do mar. A nave descia sempre contornando os
obstáculos.
Voltávamos de uma visita a uma Aldeia Indígena habitada por Guaranis e sentamo-nos diante do mar para recitação do mantra às 12 horas, quando o irmão Eliakim nos visitou.

[13]

  128

Chegamos num abismo submarino. Enorme
paredão a nossa frente, descia a perder de vista.
Orcadim posicionou a nave de tal modo que descemos
emparelhados com aquele paredão. Depois de um
certo tempo descendo, a nave parou. Orcadim acionou
um dispositivo que irradiou uma luz azul envolta da
nave e pude ver que havia peixes estranhos, talvez
típicos de regiões abissais. Ele me mostrou, ao longe,
uma fenda na rocha. Ligou outro dispositivo na nave
e um raio parecido com laser foi lançado em direção
à fenda, derretendo a rocha envolta e “soldando” a
abertura.
Enquanto a solda estava sendo feita fui orientada
a observar um monitor de vídeo onde notei que
da fenda saíam espíritos deformados, vindos dos
abismos profundos; compreendi então que alguns dos
peixes exóticos que eu observara eram, na verdade,
seres humanos deformados, transformados em feras
marinhas.
Após concluída a tarefa, a nave retornou à superfície.
O mar ainda estava revolto e o tempo fechado, então,
voltei ao corpo físico[14].
GESH, em 27/10/2007

[14]

Leia nossa Divulgação nº 24, ela fala sobre corpos deformados.
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67 - A HUMANIDADE NÃO ACREDITA NOS AVISOS
Abate-se sobre a Terra, catástrofes e dores
imensuráveis, anunciadas há milênios pelos Emissários
de Deus.
A humanidade não acreditando nos avisos, desvirtuase e enlouquece neste instante, que representa
evolução para todos.
Muitos Seres evoluídos dirigem-se para este planeta,
movidos pela compaixão e pelo amor. Trabalham
arduamente com os terráqueos desejosos de progredir
e ascender a novas condições espirituais.
Do interior do Planeta mãos amigas brotam de forma
inesperada, engrossando as fileiras dos socorristas da
superfície.
Irmãos, sozinhos, não podereis salvar o mundo: mas,
salvando a si mesmos podereis contribuir ajudando
a muitos, e assim, merecerdes habitar o Mundo da
Regeneração.
Salve Jesus, o Mestre da Luz e do Amor.
Orcadim, em 27/12/2007
(Intraterrestre de Okay)
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68 – A DESCOBERTA DE MAIS UMA
CIDADE INTRATERRESTRE
(Uma Cilada das Trevas)
Vidência: Vejo indivíduos pequenos, muito brancos,
que parecem intraterrestres. Mas não são amigos. Têm
olhos muito vermelhos e estão raivosos, prestes a atacarnos.
Dirigem-se a nós, falando sem parar, numa língua
estranha. Tento comunicar-me com um deles, informando
que sua língua não é entendida por nós. Eles têm a cabeça
muito grande e orelhas também. Suas narinas são dois
furinhos no rosto, no lugar onde seria o nariz, e a boca é
muito feia, disforme.
Parecem lagartixas de pé. São apenas 5 deles que estão
aqui.
Tentam emitir raios destruidores com as mãos. Eles,
definitivamente, estão com muita raiva de nós e eu não
consigo saber o porquê.
Nesse momento, chega nosso amigo intra, Orcadim e
alguns representantes das cidades intraterrenas de Stelta,
Létha, Okay, Luz e Amor e de algumas cidades intras
do sul do Brasil que conhecem nosso GESJ. Colocam-se
visíveis para os “seres lagartixas”. Um dos intras começa a
me explicar o que está acontecendo e diz o seguinte:
A cor branca da pele deve-se a concentração de certos
fluidos corporais aflorados para a posição de ataque em
que os irmãos se encontram.
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Tendes razão quando pensais tratarem-se de
intraterrenos. A língua que ouvis é a língua usada por
esses irmãos em sua cidade.
Toda energia deles estava concentrada na mente e
prestes a ser descarregada pelos olhos e mãos, como
raios elétricos.
Estão envolvidos por uma redoma de proteção que
eles não percebem. Irmãos Superiores os mantém
seguros e a salvo, mas também cuidam para que não
vos firam. Foram reunidos e trazidos até aqui, pois seu
alvo de ataque são os componentes do GESH.
- Por que, meu irmão, eles queriam atacar-nos? Quem
são eles?
R - No momento só podemos transmitir-vos o
resultado desse ataque. As razões da raiva e a origem
desse povo, sabereis mais tarde.
Receberam passes magnéticos proporcionais à sua
faixa vibratória e, pouco a pouco, vão ficando mais
controlados, podendo nos ouvir.
Vamos nos apresentar e relatar nossa experiência
de convívio convosco. Explicaremos as razões que os
trazem aqui, nessas condições.
Já podemos adiantar que uma artimanha nefasta
procurou jogá-los contra vós para deflagrar uma
guerra, envolvendo Cidades Intraterrenas.
Breve revelaremos o que nos for possível.
Orcadim, em 01/01/2008
(Intraterrestre de Okay)
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69 - A SELVAGERIA RETORNOU AO
CORAÇÃO DOS HOMENS MODERNOS
Irmão, a paz seja convosco.
Permite a Providência Divina o congraçamento de
corações que se buscam pela eternidade, por laços de
afinidade e trabalho no Bem.
Se outrora, entre os seres primitivos, a prática
do “Culto a Moloc” se fez ostensiva, à medida que
as consciências despertaram e os corpos físicos
aprimoraram-se, tornando mais clara a distinção entre
o Bem e o Mal, o “Culto às Trevas” se tornou sacrílego e
praticado às ocultas por “seguidores sanguinários”.
Moloc, o Deus da Guerra, que exige o sangue
derramado em seu culto, sobrevive ao tempo; e no
espaço, com nomes diversos. Mantém-se alimentando
e sendo alimentado pelas consciências culpadas e
ignóbeis, patrocinadas por mentes perversas que lhe
são afins.
Os seres humanos da atualidade, que cultuam os
corpos físicos e desprezam o espírito imortal, continuam
acendendo as tochas de fogo do “deus sanguinário”.
A selvageria retorna ao coração dos homens
modernos.
Resta-nos proteger os “discípulos do Cordeiro”
contra a “matilha sanguinária” que se multiplica, pois,
atentos ao inimigo, não permitiremos surpresas. Os
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sanguinários são ignorantes e não percebem a Luz
que os acompanha. Sôfregos no seu culto ilusório e
daninho, não enxergam o caminho de lama podre que
trilham.
Avante destemidos Guerreiros da Luz!
As batalhas fervilham por todo o Orbe, e se maior
número de inimigos ataca, o contingente de Servidores
da Luz reforça-se com a chegada de mais “Patrulheiros”,
oriundos do Espaço e do interior da Terra:
São os Irmãos Extras e Intraterrestres.
Salve o Divino Condutor!
Zinon, em 04/01/2008
(Intraterrestre)

70 – LEMUR, A CIDADE INTRA
Os lemurienses tornaram-se um povo desprovido
de malícia. Desenvolveram-se a partir das noções
de fraternidade preconizadas pelo Evangelho e
reergueram uma “nova civilização” com auxilio da
Espiritualidade Superior que os conduz até hoje, e com
a qual, encontram-se em permanente comunicação.
Muito de sua tecnologia decorre das tradições herdadas
de seus ascendentes, habitantes da antiga Lemúria.
Mas os irmãos não têm lembrança/consciência
de sua origem ou de sua cidade originária. Até o
  134

momento, esse aspecto de sua história mantém-se
sob o véu do esquecimento e no decorrer da nova fase
em que entram agora, pouco a pouco ampliarão suas
lembranças, pois é chegada a hora do despertar para
todos.
Por essa razão foram escolhidos pelos Reptilianos,
pois acreditaram que a ausência de malícia os tornaria
presa fácil e o esquecimento do passado os deixaria a
mercê de sua interferência nefasta.
As armadilhas do orgulho desarmaram os
presunçosos, pois, confiantes na sua suposta
superioridade, esqueceram-se de considerar a presença
do Criador e da eterna vigilância amorosa que dedica a
seus filhos amados.
Não há criatura sobre esse orbe que não tenha o
olhar amoroso do Criador pousado sobre ele e a mão
firme e segura a guiar-lhes o destino.
Elevai o pensamento irmãos, e agradecei a Deus pela
Obra da Criação.
Paz e ventura nos governam.
Shama Hare, em 05/01/2008

Vidência: Vi representantes intras das várias cidades
intraterrenas que se unem e formam um único Conselho.
Debatem sobre a melhor forma de encontro com outros
seres intras e qual cidade poderia ser a sede desse
encontro.
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71 – MAIS AMIGOS INTRATERRENOS
(A verdade veio a tona)
Saudações a todos!
Somos seres intraterrenos. Passamos por uma
situação inesperada que gerou uma experiência nova
para nós.
Estamos com vocês agora, compreendemos o
que ocorreu e queremos desculpar-nos pelo jeito
ameaçador de nosso primeiro encontro.
Sabemos agora que nosso verdadeiro inimigo é
outro e queremos unir nossa força de trabalho e luta a
do vosso Grupo.
Desejamos firmar laços de amizade convosco e que
sejam tão bonitos, com a mesma devoção, quanto os
que vimos observando entre aqueles que convosco já
trabalham.
Temos pouco a oferecer de nós, mas o que fazemos é
com a sinceridade e simplicidade de corações devotos
ao Criador e à sua Criação.
Arcot (Sumo Sacerdote), em 05/01/2008
(Intraterrestre de Lemur)
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72 – DIÁLOGO COM ARCOT
– SUMO SACERDOTE DE LEMUR
Congratulações, amigos!
Neste tempo em que estivemos em contato com os
novos amigos, conhecemos novas realidades e fizemos
muitos avanços que desconhecíamos. Retornaremos
para nossa Cidade repletos de novidades que levaremos
aos nossos irmãos como dádivas, em benefício do
progresso de toda comunidade.
Palavras não poderiam traduzir o sentimento de
gratidão que nos invade a alma nesta hora, certos de
termos formado laços de amizade sincera.
Despedimo-nos de vosso Grupo e também nos
dirigimos aos nossos “novos amigos” que nos assistiram
ao longo desses dias e nos abriram as portas de suas
Cidades (Stelta, Létha e Okay) para que conhecêssemos
outras realidades e confraternizássemos com irmãos
nossos.
Margarida - O irmão poderia agora dizer, para nós,
onde fica localizada sua cidade? Qual região do Brasil?
R - Conforme a irmã já intuiu e percebo que vossa
intuição é parte do desenvolvimento de vosso espírito,
diretamente ligado à mente do Mestre Ramatis,
captando a região onde nos encontramos.
Nossa Cidade, em sua maior parte, fica situada sob
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o solo do estado que em vosso mapa denomina-se
Minas Gerais, e o restante fica no ES. Para isso, vim ter
convosco, irmã e, de viva voz, convidá-los a estarem
conosco, da mesma forma que fomos recepcionados e
apresentando-nos às Cidades que conhecemos agora.
Gostaríamos que aceitásseis o humilde convite para
adentrardes igualmente a nossa Cidade, que também
é vossa, para conhecerdes e apreciardes o que temos a
ofertar, vindo de um povo simples, mas muito amoroso.
É um local onde reina alegria e harmonia entre os seres,
os quais já aprenderam as lições do amor ao próximo e
do respeito recíproco.
M - Quer dizer, meu irmão, que a humanidade de lá vive
em nível vibratório superior a nossa aqui da superfície do
Planeta?
R - Pelo que já pude compreender, é assim; muito
embora, diante das demais Cidades Intras que
visitamos, ainda estejamos um tanto quanto, atrasados.
Em relação a vossa sociedade, estamos mais bem
organizados e já superamos a fase da belicosidade e
outros sentimentos inferiores que ainda dominam
vossa humanidade.
M - Nós iremos, se Deus quiser. Vamos fazer uma
vigília naquela região, na base da Serra do Caparaó. Ou,
antes mesmo, em nossas horas de sono. Nossos Irmãos
Superiores é que vão decidir e preparar nossa caravana;
mas, que estaremos lá, estaremos.
R - Há planos, pelo que já fomos informados, de que
  138

visitareis nossa Cidade, conhecendo os vários setores e
nossa organização, para divulgardes entre os irmãos da
superfície. O trabalho será realizado da mesma forma
que fizeram nesta tarde: com a mente. Trabalho que
chamais mediúnico. Estamos ao vosso dispor e com
grande alegria sereis recebidos em nossa Casa. Nós
vos saudamos e ao vosso Mestre Ramatis, agradecidos
pela oportunidade de convívio e, após este dia, já
saberemos como melhor vos agradar.
M - O irmão poderia deixar o vosso nome para nós?
R: Arcot!
M - Ah! É o mesmo que esteve aqui da vez passada!
A - Sim. Em vossa linguagem, significa uma espécie
de Sumo Sacerdote.
Saudações amigas vos deixamos.
M - E leve também para vosso povo nosso carinho
e amor. Nosso GESJ está a disposição para todos que
queiram visitar-nos.
A - Um só Povo, uma só Raça, um só Governo.
Paz entre os homens!
Arcot - Em 05/01/2008

Agora reportemo-nos ao dia 16/02/08, antes
da nossa viagem quando recebemos a seguinte
mensagem de um habitante de Lemur que
“mediunicamente” manifestou-se numa reunião do
GESH:
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73 – PESQUISA E ESTUDO DA ALMA HUMANA
Irmãos, foi uma agradável surpresa conhecer-vos.
Tínhamos notícias dos seres da superfície através de
nossas lendas e histórias, narradas pelos Conselheiros,
existentes nos arquivos de nossa Cidade. Como a
maioria dos habitantes de Lemur desconhece ou nem
suspeitam de vossa existência, nossa vida seguia em
harmonia, equilíbrio e paz.
Mas, desde que por ardilosa armadilha dos seres
menos dignos de serem filhos de Deus, graças àquele
episódio, é que fizemos contato com diversos irmãos da
superfície e com outros de Cidades diversas, também
intraterrenos como nós. Ficamos também cientes que
é chegada a hora de união dos habitantes do planeta
Terra para salvá-lo da destruição, unidos num mesmo
propósito de servir à Causa de Deus.
Após consenso dos nossos Sábios e Conselheiros nos
integramos a Equipes de Trabalhadores do estimado
Exército do Cristo para excursão pelo planeta, nas
diversas dimensões e sub-dimensões. Não poderemos
aprofundar-nos em todas as atividades relacionadas
ao trabalho de “Final dos Tempos”, como chamais,
mas, contribuiremos com alegria, dentro de nossas
possibilidades e conhecimentos naquilo que melhor
pudermos ofertar.
Também foram destacados membros de nosso
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Grupo para pesquisar, conhecer, e no futuro tornaremse integrantes da Equipe Médica de vossa Casa, pois as
doenças e desequilíbrios da alma humana, muito nos
interessam, por ser assunto novo para nós. Os nossos
pesquisadores estudarão bastante esta área: a alma
humana.
Agradecemos ao Pai Criador de todas as coisas
pelo despertar, mesmo tardio, de nosso povo,
proporcionando-nos o convívio com raças irmãs e
poder contribuir de alguma forma, em benefício do
planeta que nos acolhe. Salve a Força Maior que nos
conduz.
Aquimed, em 16/02/2008
(Intraterrestre de Lemur)

74 – NOSSO ENCONTRO COM ARCOT,
SUMO SACERDOTE DE LEMUR
Irmãs, sedes bem-vindas!
Em nome da Luz vos saudamos, gratos por vossa
presença entre nós. Convidamo-vos para conosco
adentrarem nossa Cidade nesta noite.
Viremos ter convosco para guiar-vos até a entrada de
nossa Casa, que agora também é vossa.
Faz algum tempo que houve nosso primeiro encontro,
no qual, fazendo-se passar por vós, os Reptilianos,
sem querer, precipitaram os acontecimentos, que
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proporcionaram este feliz momento.
Que o Mestre Jesus, Irmão Maior e Amigo abençoe
este encontro fraterno, permitindo-nos trocar
conhecimentos e estreitar amizades, principalmente,
revelar ao Mundo da superfície a existência de nosso
Mundo.
Há muito tempo vínhamos nos preparando,
conduzidos por nossos Mentores Superiores, sem
saber que seria para este momento.
Agora, compreendemos os Desígnios de Deus, e
gratos, nos colocamos diante do Criador, solícitos por
servir aos nossos irmãos da superfície.
Somos irmãos, somos amigos e nossas instalações,
simples e modestas, são vossas e aqui se encontram
para vos atender.
Sabemos que dificuldades multiplicam-se sobre a
Terra e as tormentas apenas anunciam sua presença.
Que a paz, a harmonia e a bondade coloquem nossos
irmãos nos caminhos do resgate, podendo conduzi-los
até aqui.
Paz e bondade entre nós.
Arcot, em 16/02/2008
(Sumo Sacerdote de Lemur)
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75 – OS LEMURIANOS E A TRANSIÇÃO
Quis a Misericórdia Divina que aqui estivéssemos em
Nome de Deus, para a abertura de mais um Portal de
Luz nesta região, onde importante Cidade Intraterrena
(Lemur) foi revelada a vós. O ambiente ainda se encontra
propício para a descida da Energia do Alto, direcionada
para a Terra, pois apesar da intensa atividade turística
do lugar, ainda é ambiente de difícil acesso, às regiões
puras do alto da Serra.
Para este local, muitas pessoas acorrerão
durante os cataclismos, quando a água invadir as
regiões próximas ao mar. A Cidade de Lemur será
adequadamente preparada, para recebimento de
alguns irmãos da superfície, que serão recebidos
como hóspedes.
Os Lemurianos, nossos irmãos intraterrenos, são
pessoas mansas e amorosas como aquelas que
conhecestes nas Cidades Intraterrenas visitadas, de
Okay e Stelta. Possuem a mesma graduação espiritual
daqueles irmãos.
Apesar de não estarem em contato com a superfície
e somente agora receberem as informações dos
acontecimentos finais programados para este
planeta, eles tem condições de se prepararem,
colocando-se como socorristas dos irmãos da
superfície.
Com muita alegria, receberam a informação e
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o pedido das Hostes Superiores, da GFBU, para se
colocarem a disposição como Cidade Resgate da
humanidade.
Esta noite, sereis levadas por estes Irmãos a conhecer
a Cidade de Lemur, e alguns detalhes podereis trazer,
para o conhecimento do público, pois ali também
será um Posto de Socorro Intraterreno e os Irmãos
Lemurianos, com muita alegria, amor e fraternidade,
abrirão as portas da sua Cidade para os humanos que
fizerem jus a essa acolhida.
Tudo ocorre sob a direção Maior do Pai.
Quem vos fala é vossa irmã Nefertiti, com muita
alegria pelo reencontro.
Margarida: Faz muito tempo que a irmã não se
manifesta. É uma imensa alegria tê-la conosco.
Nefertiti: Fazemos parte do mesmo Exército e
temos trabalhado em conjunto em muitas atividades
no plano astral inferior da Terra. Estamos distanciadas
pelas dimensões, mas ligadas pelo amor.
M: E o nosso irmão Akenaton?
N: Igualmente se encontra trabalhando pelo Bem da
humanidade, para o despertamento de tantos quantos
possam servir nas Hostes de Luz. Infelizmente, existem
irmãos, companheiros de outrora, que permanecem
na escuridão, engajados nos Esquadrões da Besta.
Quantos são? Inúmeros!.. São muitos os motivos
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da deserção que levam a criatura a manter-se na
ignorância, nas trevas e no atraso espiritual.
M: É, minha Irmã... Assim também acontece no plano
físico. Quantas pessoas freqüentaram nosso GESJ durante
muitos anos e não aprenderam nada; depois se foram e
isso nos dá uma grande tristeza e um aperto no coração.
Imagino o que sente os Irmãos que estão vendo os dois
planos, o físico e o espiritual, assistindo o desenrolar dos
acontecimentos nos dois lados da vida. Deve ser muito
mais forte esse sentimento de tristeza e piedade!
N: Responsabilidade maior é daquele que entra
em contato com os “Ensinamentos transmitidos
pelas Hostes de Luz” e muitas vezes, utiliza esse
conhecimento para benefício próprio, buscando
atalhos de progresso que só o levarão ao atraso
espiritual.
Infelizmente, esses irmãos aumentam sua
carga de responsabilidade, por desviarem outras
criaturas do caminho certo. Responderão através
do exílio em outros Orbes, em trabalho sacrificial.
Lamentarão por muito tempo a oportunidade
perdida. São muitos, milhares, milhões, que
se mantém no caminho das trevas: do ódio, da
vingança, da luxúria, da presunção, do orgulho e
da rebeldia.
M: Estamos muito felizes com a presença da Irmã, que já
há algum tempo, não se manifestava, todavia tínhamos
a certeza da vossa presença constante conosco.
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N: Compomos um “pequeno pelotão” que vos
acompanhará nesta visita à cidade de Lemur, trazendo
informações preciosas aos irmãos daqui, acerca dos
procedimentos imediatos para o preparo da Cidade às
condições necessárias, a fim de receberem os irmãos
da superfície, na ocasião do resgate.
Ficaremos aqui até que
adequadamente preparada.

a

Cidade

esteja

Nós vos saudamos em nome da Luz e deixamos a Paz
do Divino Mestre Jesus.
Nefertiti, em 16/02/2008

76 - DOAMOS E RECEBEMOS AMOR,
CONHECIMENTO E TRABALHO
Irmãs, grandiosa é a Obra Divina!
Ao toque do Criador, surgiram tantas diversidades
de seres vivos e várias raças irmãs. Que harmonia
planetária haveria se todos estivessem unidos no
propósito único de progredir!
Antes de conhecer-vos (refere-se ao GESJ) vivíamos
em nosso Mundo em perfeita harmonia com as Leis
Criadoras da Vida e em tudo havia equilíbrio e paz,
pois desconhecíamos a existência de irmãos tão
conturbados, desequilibrados e sem amor.
Desde o dia em que vos conhecemos, nossos
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sentimentos de amor transbordaram em piedade por
esta humanidade desconhecida por nós. Um desejo
ardente de ajudá-los de alguma forma brotou em
nossos corações.
Tomamos conhecimento, através dos nossos
Superiores, do momento de transição importante que
ocorre por todo o planeta, os desequilíbrios múltiplos
nos mundos, físico e astral, e da necessidade de
trabalhadores dispostos a servirem nos Exércitos do
Bem, sob o comando de Jesus e do Cristo Planetário.
Tomando conhecimento da situação, reunimo-nos
em nosso Conselho de Dirigentes de nossa Cidade e
traçamos um plano de ajuda, daquilo que dispomos a
ofertar ao planeta e a sua humanidade de superfície.
Outros irmãos vieram, intraterrenos como nós, e
assim, nos inteiramos da existência de outros Mundos
como o nosso e ficamos exultantes.
Ao nosso contato convosco, a quem vossos
superiores se referem como Grupo de Guerreiras
da Luz, compreendemos que nesta humanidade de
superfície tão conturbada, existem trabalhadores da
Seara do Bem, sintonizados com o Cristo Planetário,
Regente deste Universo. Muito nos alegra conhecervos e convosco compartilhar nossa vida e trabalho.
Abrimos nossa Cidade para o “trabalho de Resgate”
e já compreendemos o significado desta palavra e
nos prepararemos, adequadamente, para receber os
amigos e irmãos da superfície.
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Nossa Casa, a partir de agora, também é vossa Casa;
e ao vosso dispor sempre estaremos, afinal, sois os
responsáveis indiretos pela grande revolução que
conosco ocorreu e com nosso povo..
Que a paz, o amor e a alegria sejam vossos
companheiros constantes e a Força Maior vos proteja
e ampare sempre.
Convosco doamos e recebemos amizade, amor,
conhecimento e trabalho.
Armed, em 16/02/2008
(Intraterrestre de Lemur)

Vidência: Após a mensagem nos vi chegando à cidade
de Lemur. Fomos recebidas com festa. Muitas guirlandas
de flores enfeitavam o ambiente e as cabeças dos irmãos
intraterrenos da Cidade.

77 – CONVERSANDO COM LUK,
UMA CRIANÇA DE LEMUR
Sedes bem-vindos em nome das crianças de Lemur,
nós vos saudamos!
É uma alegria receber a visita de um povo que nós
não conhecíamos e sobre o qual, muitas histórias são
contadas por nossos pais.
O sistema de vida em nossa cidade é muito simples e
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voltado para integração com a natureza. Aproveitamos
as energias emanadas por todas as coisas e com elas,
fazemos tudo o que precisamos para viver. Nossa cidade
também exerce função de guardiã dos mananciais que
existem nesse lugar.
Cristais naturais captam as “energias superiores” que
Deus envia e com eles irradiamos, distribuindo-as para
muitos pontos do Brasil. Desde muito cedo em idade,
aprendemos a fazer isso, pois é a principal tarefa da
nossa cidade. Depois vamos crescendo e ganhando ou
desenvolvendo novas habilidades.
Temos escolas para todos, adultos e crianças, pois
aqui, nunca se termina de aprender. Nossas casas
abrigam 2 ou 3 famílias e viver em comunidade é para
nós uma lição já quase totalmente superada.
Gostamos de compartilhar e esse é nosso modo
natural de ser. Há animais aqui, como existem na
superfície; entretanto, os nossos são seres mais
inteligentes e já conseguimos nos comunicar com eles
por telepatia.
Fazem parte de nossa vida, como se fossem
humanos. Nos encontros e cerimônias, eles participam
e nas escolas eles também comparecem e atentos,
observam tudo.
Não sei se pensam no que aprendem, mas sei que
o conhecimento adquirido de alguma forma os ajuda
bastante. Talvez, um adulto possa explicar melhor essa
parte. Nunca deixamos a cidade, quer dizer, antes de
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conhecer vosso Grupo.
Agora o intercâmbio é intenso e periodicamente
visitamos e participamos de vossas atividades, o que
nos tem auxiliado e muito.
Nosso aparelho digestivo é bem mais curto que
o vosso e absorve tudo que precisa dos alimentos
cultivados, e estes, por sua vez, fornecem somente o
que necessitamos, pois os vegetais de Lemur, assim
como os animais, entendem quem somos e nos dão
o que precisamos para viver. São generosos e nossos
amigos.
Hoje, eles serão ofertados a vós como forma de
gratidão pelas dádivas a nós concedidas por vossa
amizade e do vosso Grupo de Trabalho. Agora, como
os animais e as plantas de Lemur, vós também sereis
uma parte de nossas vidas.
Somos, então, um só povo, que se ama e respeita
como o quer Jesus, O Amigo.
Que vossa estadia entre nós seja sempre motivo de
alegria!
Luk, em 16/02/2008
(Uma criança de Lemur)
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78 – UM INTRATERRESTRE PARTICIPA
CONOSCO DO FESTIVAL DE WESAK
Vidência: Vejo inúmeros elementais. Estão soltos no ar
e no mar. Rodopiam no espaço e pulam na água como se
estivessem muito felizes. Depois da vidência estranha dos
elementais, recebi a comunicação seguinte:
Celebramos convosco o Festival do Grande Buda e
depois prosseguiremos a viagem em direção à nossa
Cidade, acompanhados sempre pelas Forças amigas
da Natureza.
Dificuldades e armadilhas foram reservadas para
nós, por aqueles seres (os Reptilianos) que se fizeram
passar por vós. Eles intentam separar-nos, impedir que
se concretize na matéria o que a força do amor sincero
e fraterno já realizou no astral.
Vossa ida a Lemur, onde vivemos, é muito importante;
não sei bem explicar o tamanho dessa importância, nem
suas razões, mas, pela ajuda que estamos recebendo e
pelos preparativos que estão fazendo os Irmãos Extras
e Intraterrenos, calculo que é muito proveitosa para
todos.
De minha parte, fui designado pelos meus irmãos de
Lemur para guiá-los e assim o farei, com todas minhas
forças, pois grande simpatia por vós cativou meu
coração. Por isso, coloco-me a disposição como um
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servo e amigo.
Que o Governador dos Mundos, que está acima de
todos nós, conduza cada um de nossos passos.
Zenom, em 19/05/2008
(Intraterrestre de Lemur)

79– A ABERTURA DO “PORTAL DIMENSIONAL”
DA CIDADE INTRATERRENA DE LEMUR
Congratulamo-nos convosco
oportunidade de trabalho.

por

mais

essa

Irmãs, adentramos a Cidade Intraterrena curiosos pela
experiência diferente que o Pai nos concedeu e felizes,
pois em todos os semblantes não se notava tristezas
ou apreensões, como nas visitas que realizamos às
Cidades no plano astral inferior.
Importante observar que existem Cidades
Intraterrenas que abrigam populações de seres
humanos como nós, porém, provenientes de várias
civilizações diferentes. Edificaram, pelo uso de alta
tecnologia para construção, suas cidades no interior da
Terra. Algumas dessas cidades encontram-se em níveis
sutis de realidade, e outras, em níveis mais densos;
sendo que estas, sempre se localizam em regiões
onde a natureza encontra-se intacta ou preservada,
garantindo o fluxo de energias sadias entre seus
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habitantes.
As Cidades no astral inferior, ao contrário, são
sempre fundadas com a força de energias deletérias
e decorrentes da rebeldia dos seres em aceitar os
Desígnios Divinos, orientando-se contra eles. Nesses
locais, o fluxo de energias é de polaridade invertida
e favorece alguns em detrimento de outros. Poder,
ambição, vaidade, luxúria, preguiça e ira são os
princípios sobre os quais as Cidades Inferiores são
fundadas.
A intenção nesses casos é sempre de produzir o mal.
P: Nós vos saudamos irmão, felizes em tê-lo conosco.
Posso fazer uma pergunta sobre o assunto?
R: Sim.
P: Mas, existem também, Cidades Intraterrenas
habitadas por seres negativos, não é assim?
R: As Cidades Intraterrenas são de diversas categorias,
pois quando os Portais de acesso ao planeta permitiam
livre trânsito de povos, alguns Seres provenientes
de civilizações primitivas mais atrasadas do que os
terrenos, escolheram por diferentes motivos, fazer
morada aqui.
Dentre estes, alguns permaneceram e constituem
Cidades Intraterrenas, cujo choque cultural poderia
causar a impressão de serem negativos, contudo,
não há, nesses casos, a intenção do mal, mas sim a
ignorância dos preceitos do bem comum.
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Essas civilizações devem permanecer isoladas
para que sua presença não perturbe as criaturas
da superfície e as que vivem na superfície, também
não os perturbe, pois, acontecimentos de difícil
compreensão poderia disseminar o medo, o
preconceito e a caça a esses irmãos.
Essas Cidades encontram-se fortemente isoladas
pelo magnetismo das Forças Superiores e essa é
uma medida de proteção adotada pelo Alto que
favorece ambas as partes.
As Cidades Intraterrenas, cuja organização tem
a intenção de promover o mal e a discórdia entre
os homens foi fundada pelos seres Reptilianos
e estas pouco a pouco, os Exércitos do Bem vêm
combatendo até que possam ser definitivamente
expulsos do planeta.
As demais, encontram-se em diferentes processos de
evolução.
- Obrigada irmão pelos esclarecimentos.
R: Entramos na cidade curiosos e felizes. Fomos
recepcionados pelos seus habitantes igualmente com
curiosidade e muita alegria.
A presença do Mestre Jesus era intensa e fazia-nos
recordar o tempo em que encarnado, Ele caminhava
pelas sendas, pregando suas lições e participando da
vida comunitária local.
O Mestre Amado nos preenche a existência e onde
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há alegria e respeito mútuo, ali Ele se faz presente.
Bendito seja nosso Irmão Maior.
Arcot, como nosso anfitrião, apresentou-nos a um
Grupo de Guias. Cada Guia era responsável por um
grupo de pessoas visitantes, umas ainda encarnadas
como nós (estávamos em corpo astral) e outras já
desencarnadas, para conhecermos a Cidade.
Éramos muitos e fomos divididos por Setores afins
ao trabalho que atualmente realizamos no astral.
Posteriormente, daremos as mensagens, relatando as
minúcias de nossas visitas, que serão a vós transmitidas,
por mensagens elucidativas sobre esse assunto.
Adianto-vos que os Grupos formados foram: área
de saúde, administração, meio ambiente natural,
desenvolvimento espiritual e manutenção da Cidade;
o que inclui a produção e a preparação de alimentos, a
produção do vestuário, a higiene, o transporte, a vida
familiar e o lazer.
Em breve espaço de tempo, todos nós recebemos
uma parte dos conhecimentos que envolve a bela
cidade de Lemur, de sorte que, nós todos juntos,
conhecemos o modo de vida desse povo.
Na hora marcada nos reunimos para a “Cerimônia
de Abertura do Portal” que foi conduzida por nossos
anfitriões.
Muito compenetrados e com muita seriedade,
evocaram seu Dirigente Espiritual e através dele
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colocaram-se em contato com as Forças Superiores.
Quanto a nós, seguindo nosso sistema de entoar o
mantra, também estabelecíamos a ligação com o Alto.
No momento culminante, onde a força dos dois grupos
se fez uma, forte explosão de luz inundou o local,
abrindo no espaço o Portal Dimensional que ligou a
cidade de Lemur às Esferas Superiores.
Ouviram-se trombetas e hinos de beleza intraduzível.
Um balé de cores coloriu o céu, fazendo que evoluíssem
em formas multifacetadas.
Suaves perfumes invadiram o recinto onde nos
encontrávamos, e, apesar dele ser aberto no teto, o
perfume exalado era suficiente para impregnar todo o
local.
Nossos espíritos, envoltos pela beleza refulgente
do Portal que parecia vivo, fruíram as energias
revigorando-se e fortalecendo-se.
Entregamo-nos à Presença Amorosa que passou a
conduzir aquela cerimônia, entrando todos no transe
de acesso à outra dimensão.
Não transcorreu uma hora do nosso tempo,
quando voltando ao normal, verificamos que o Portal
Dimensional permanecia aberto e ao seu redor
formara-se um cordão de isolamento ladeado por dois
Arcanjos, Seres de Luz, que serão seus “guardiões”.
Os lemurianos extasiados despertaram do transe
chorando e se abraçando, tamanha a emoção que
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experimentavam. Não encontravam palavras e nós,
envolvidos por essa emoção abraçamos-nos uns aos
outros, rindo e chorando também de alegria.
Arcot retomou a palavra, proferindo bela prece de
agradecimento ao Criador, e, após o lanche frugal, que
a essa altura seria dispensável, retornamos para junto
da Equipe de Trabalho que vos acompanha.
Experiência única nos fez sentir agradecidos, pois
se não houvesse a disposição de vos deslocardes até
este local, não teríamos vivenciado tão interessante e
extraordinária experiência de reciprocidade fraternal
entre povos. Que a Luz do Altíssimo vos guie sempre e
proteja vossa caminhada.
Com amor.
André Luiz, em 24/05/2008
Caparaó-MG

80 – PERSPECTIVA DE ABERTURA DE
MAIS UM PORTAL DIMENSIONAL
Vidência: Primeiro intervalo entre uma e outra
irradiação – Durante o “trabalho de irradiação” para
lugares e situações de muita carência espiritual, começou
a acontecer uma vidência, após um dos itens. Eu via uma
cachoeira, que caía formando espuma branca, num
lago abaixo. Notei junto a mim uma pessoa diferente,
porém, bem intencionada. Intuiu-me de que íamos saltar
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daquela cachoeira. Não senti medo, porque sabia que o
salto seria com o corpo astral e acompanhada por um
Espírito Superior; só pensei se a água estaria fria.
Mergulhamos no vazio, caímos na água bem fundo
e emergimos em outro lago; só que este era de outra
nascente, de um lindo “rio de cristal”. Em volta tudo
calmo e claro. O céu, de um azul celeste profundo, era
a única coisa colorida e o sol parecia diferente, de um
brilho mais branco do que amarelo.
Segundo intervalo entre uma e outra irradiação
– Flores de lótus brancas abrem-se ao redor do lago; em
minha frente há um caminho ladeando o lago. Um grupo
de borboletas multicoloridas chega voando, rodeia-me
como que chamando-me para sair da água. Segui as
borboletas, caminhando, até chegar num “palácio de
cristal”.
A essa altura da viagem, começo a achar estranho
o fenômeno. Temo estar interferindo no trabalho de
desobsessão que estava sendo realizado e do qual eu
fazia parte. Ao pensar assim, vejo que há duas de mim, ou
seja, estou desdobrada: um corpo na mesa trabalhando e
o outro projetado em viagem astral e consciente disso.
Terceiro intervalo entre uma e outra irradiação
– Entramos no Palácio de Cristal. Havia um salão amplo
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e lá na frente uma cadeira semelhante a um trono. De pé,
dos lados direito e esquerdo vi “pessoas de cristal”. Não
posso afirmar se são mesmo de cristal. Elas não tinham
pele como nós, eram transparentes, como se fossem
feitas de água, vidro, ou cristal. Não tenho como explicar
o que não conheço.
Achei estranho o lugar e as pessoas; mas, cumprimentei
o Ser que estava sentado no trono, pois parecia ser
o Governante do lugar. Olhei em volta procurando
alguém conhecido e não encontrei ninguém. O Ser
então se levantou e com um gesto da mão pediu que
nos aproximássemos e conduziu-nos até uma torre. De
lá nos mostrou uma mata verde com umas pirâmides
sem o vértice. Pareciam com as pirâmides do Peru. Talvez
estivéssemos em Machu Pichu pensei, associando as
lembranças.
Sobre uma das pirâmides estavam Margarida e Shama
Hare. Os dois também conversavam com uma “Ser de
cristal”, talvez o Sacerdote local. Ele estendeu os braços
mostrando alguma coisa sob o mar. Não foi possível
ouvir o que falavam. O Governante que continuava ao
nosso lado, tocou, gentilmente, meu chacra frontal; e
eu, ao olhar novamente a paisagem, incrível fenômeno
permitiu-me ver sob a terra onde pisávamos uma
imensa Cidade Subterrânea de Cristal que me
lembrou Stelta, cidade subterrânea com as mesmas
características, localizada no Espírito Santo. Percebi,
também, canais ou túneis que a ligavam a outros Núcleos
menores que ocupavam extensa área do local.
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Compreendi naquele momento que falavam sobre
uma viagem e pediam que fossemos lá. Então, captei
palavras do homem, que parecia ser um Sacerdote. Ele
disse o seguinte:
Somos habitantes da Cidade Intraterrena que vês.
Vimos convidá-las para visitar nossa Cidade, e, como
em outras ocasiões, abrir um Portal Energético ligandonos a Esferas Superiores que possam abastecer nossa
Cidade.
Estamos sofrendo forte influência do “astral inferior
do planeta”, e a abertura de um Portal nos ajudaria na
manutenção do equilíbrio e continuidade de nossas
tarefas.
- Mentalmente perguntei a ele: Não estão ligados a
“fontes geradoras” como outras cidades intras?
R – Sim, estamos. Porém, nossa “fonte geradora”
também vem sofrendo influência da ação humana, no
ambiente da superfície, adjacente à Cidade que nos
abriga. Mais um Portal poderá nos auxiliar muito.
Após estas palavras, vi, naquele instante, em minha
tela mental: Desmatamento, tratores, queimadas e corte
de arvores em alguma região que não consegui localizar.
Enquanto isso, o trabalho mediúnico da noite continuava
tranquilamente.
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Novo intervalo entre duas irradiações – Descemos
da torre, entramos por uma trilha na mata. Lá, a energia
foi ficando mais densa na medida que caminhávamos. O
“Ser Majestoso” parecia dominar o ambiente e inspirava
segurança; o que passou a ser muito importante, pois,
além de ser desconhecido o lugar, no caminho eu vi uma
caveira presa numa árvore e dois ossos cruzados. Parecia
ser o símbolo da pirataria. Contudo, não entendi o porquê,
de piratas no meio da mata?!
Perguntei, afinal, se ele era também morador da
Cidade Intra. Ele disse que pertencia ao Governo
Oculto dos Mundos Interiores e acrescentou: Venho
interceder por essa Cidade, mas, não habito nela.
Confusa com tanta informação e preocupada com o
desdobramento dos meus corpos, acho que interrompi o
trabalho, pois de repente nos vi ao lado de Margarida e
Shama Hare, sobre a pirâmide da qual falara. Aproveitei,
então, para perguntar mentalmente a Shama Hare se o
que estava acontecendo era real. E ele respondeu:
“Muitos caminhos levam a Deus, mas todos partem
de um só lugar; um coração amoroso e dedicado.
Verifique seu coração e encontrará a resposta.”
Parece que mergulhei dentro de mim e novamente,
em câmera acelerada, revi todos os acontecimentos
até o momento em que andávamos na trilha, na mata.
Continuei vendo nossa descida, passando pelo símbolo
pirata e chegando a um lugar onde estava um “grupo de
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budistas”. Eles já estão muito cansados e fracos; parece
que lutam, exaustivamente, contra “seres das trevas”.
Tentam proteger o lugar, mas, estão quase sem forças,
pois há muita energia negativa, pesada, avançando
sobre a região.
Fui voltando, conduzida pelo mesmo Ser de cristal,
até um certo ponto; depois, surgiram as borboletas que
nos rodearam e tomamos o caminho das flores de lótus.
Aos poucos o caminho que só possuía flores brancas,
foi ficando colorido, surgiram gramado e outras flores
coloridas, até que, tudo ficou parecido com um caminho
bonito e normal da superfície da Terra.
Chegamos no astral de nossa Colônia Espiritual Servos
de Jesus e novamente entrei no físico, encaixando os
corpos.
GESH, em 16/09/2008

81 - A VISITA DE UM SACERDOTE DA
DESAPARECIDA ATLÂNTIDA
Vidência: Vejo um Homem de pele morena, com uma
túnica alva, e uma espécie de cajado na mão esquerda.
Tinha enfeites nas mãos e no pescoço. Não sei porque,
mas lembrou-me naquele momento, um Sacerdote
Atlante.
Ele falava muitas coisas numa língua diferente, e eu
não conseguia entender nada. Após certo tempo ele
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fez um gesto com a mão e daí surgiu uma imagem:
Eram milhares e milhares de “Seres das Trevas” saindo
dos Abismos. Eram muitos, verdadeiros pelotões de
seres disformes, animalizados, esfarrapados e sujos.
Verdadeiros monstros apavorantes. Vejo também muitos
Reptilianos aproximando-se.
Muitos daqueles seres horríveis são inimigos de
encarnações passadas, das crianças que freqüentam
no Abrigo Servos de Jesus, as Aulas de Evangelização.
Eles são induzidos a fazer uma ligação com as crianças
através de um fio escuro. A algazarra das crianças no
Abrigo, naquele momento, tornou-se simplesmente
insuportável.
O Sacerdote dirigi-se ao refeitório. Ele segura firmemente
o cajado e a ponta do mesmo abre-se como uma flor,
tendo no centro um cristal que emite forte e vibrante
energia que expande-se por todo o ASJ e vai além dos
seus limites. Ele sai pela porta da frente empunhando o
cajado e a Luz do cristal desfaz os fios negros que ligam
os “seres das trevas” com algumas crianças ali presentes.
Paulatinamente, é restabelecida a “ordem” no ASJ e as
crianças se acalmam.
Outros irmãos que acompanham o Sacerdote ficam
em torno do ASJ, em posição de defesa.
O interessante, nesta vidência, é que, quando o
Sacerdote concentra-se e o cajado abre-se aparecendo o
cristal, sua aparência humana modifica-se, e ele se torna
um Ser muito parecido com um Intraterreno de Létha.
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Tenho a impressão de que ele é um atlante reencarnado
na cidade intraterrena de Létha, que fica na Serra do
Roncador/MT.
Na segunda concentração, sinto que mexem em minha
garganta e depois capto as seguintes palavras:
Irmãs, paz e amor vos desejamos!
As dificuldades de comunicação ainda são muitas,
mas haveremos de aperfeiçoá-las com o tempo.
Não podemos ainda nos identificar por nomes, por
não encontrarmos analogia de palavras em vossa
linguagem, para pronunciá-los.
Nesse momento, apenas anunciamos nossa presença
convosco desde o acordo de ajuda concedido pela
Misericórdia Divina, através de vossos Mestres.
A região destacada para ser filtro do planeta[15]
da grande e intensa toxicidade lançada ao meio
ambiente físico, tornou-se habitada por homens
desprovidos de amor e repletos de instintos primários.
Tornou-se, então, devido ao desequilíbrio das ações
e pensamentos geradores de “criações mentais”,
num local de absorvência da energia deletéria do
plano astral inferior. Transformou-se num meio de
cultura ideal, para os seres das trevas instalarem seus
laboratórios infernais, que já conheceis; e, através
[15]

Refere-se a Região Amazônica.
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do vosso trabalho nas esferas ígneas do Abismo,
desvendastes, destruístes e socorrestes os prisioneiros
que lá se encontravam.
A energia deletéria ali concentrada (Região
Amazônica) não poderá ser transformada facilmente.
Neste momento, muitos “Pelotões das Trevas”,
provenientes dos Abismos, ali se reúnem para um
grande ataque ao Orbe.
Sereis guiadas e encontrareis o “ponto chave”, que
nos auxiliará a reduzir o impacto negativo das Forças
contrárias a Luz, nos incautos irmãos encarnados e
nos invigilantes que permanecem no plano invisível
imantados à matéria.
Por hora, nada mais a acrescentar.
Seguindo “instruções superiores” permaneceremos
convosco, agradecidos pela ajuda sincera, atendida
pelo Grande Pai Maior.
O Governador Sublime da Terra nos abençoe.
Paz e amor.
Sacerdote Atlante, em 26/09/2008

82 – PEDIDO DE SOCORRO PARA A AMAZÔNIA
... “Quanto a Região Amazônica situada no lado
brasileiro e localizada no norte do Pais, necessita
socorro urgente, pois abandonada no plano físico
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pelos Dirigentes da Nação, foi assaltada por homens
embrutecidos pelas paixões primárias, cuja legião de
acompanhantes espirituais, acostumaram-se à vida
desregrada e banhada de sangue.
Lutas acerbas vem sendo travadas entre turbas
sanguinárias de espíritos pistoleiros, posseiros e
grileiros no astral, com os poucos irmãos dedicados
e defensores do equilíbrio local.
Liderados pelo humilde espírito de Chico Mendes,
alguns espíritos permanecem firmes, procurando
oferecer resistência à invasão e ao domínio dos
espíritos degenerados.
Área de conflitos, em tensão permanente,
tem perturbado a paz e a harmonia da Cidade
Intraterrena ali existente, cuja ligação ocorre
com as Cidades Intraterrenas “Luz e Amor” e
“Shambala”.[16]
Trata-se de uma Cidade Satélite, criada para ser
termômetro da região e é esse termômetro que
se encontra agora apitando, emitindo pedidos de
socorro.
Sabemos de vossas limitações e nada pedimos
que vos possa trazer prejuízos, contudo no
entrelaçamento de vossos carmas e das escolhas,
[16]
Cidades intraterrenas ou intraterrestres, de altíssima evolução espiritual. Cidades transformadoras e distribuidoras de energias que circulam
por todo o Orbe.
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pelo trabalho com Cristo, vos afirmamos que
os meios de vos preparardes para tal tarefa,
caso a aceitem, encontram-se a caminho e vêm
determinados pelo Pai.
D’Ele parte toda Força e toda Luz que nos embala as
existências.
Para Ele, todo nosso amor.
Shama Hare, em 26/09/2008

83 – OS GRUPOS ESPIRITUAIS
CONSTITUÍDOS QUEREM APENAS A
PRESENÇA DOS SERES SUPERIORES
Percebemos que os “Seres das Trevas” são do mesmo
tipo por todo o planeta.
Somos atacados e não podemos usar nossas forças
superiores para detê-los. A região não possui, no
plano físico, um Grupo Espiritual organizado, com
força suficiente, para atrair as Feras e doutriná-las
com amor, sem que o medo paralisante das “forças
negativas” os domine. Não têm coragem para
enfrentar as Trevas.
Os Grupos Espíritas constituídos no plano físico,
na sua maioria, querem a presença dos seres
Superiores, não criando condições para os caídos e
fracos, para os que já se perderam e necessitam de
  167

amparo.
O mundo da superfície está irreconhecível. As
matas estão contaminadas pela energia deletéria
partida do Abismo e alimentada pelas mentes e
corações pervertidos no plano físico.
As Trevas tentam abafar a Luz Irradiante;
desconhecendo Sua Força, ignorando Sua Origem
emanada da Força do Criador Incriado.
A transitória força
inexoravelmente.

das

Trevas

sucumbirá,

Necessitamos de braços guerreiros, dispostos a servir
e lutar em nome da Luz!
Sacerdote Atlante, em 27/09/2008

84 – PARECIAM INTRATERRESTRES
Vidência 1: Na quarta-feira (22/10/2008), vi chegarem
ao GESJ, seres diferentes. Eram pequenos como pigmeus,
suas peles eram muito brancas, sem pelos e as mulheres
traziam os filhos grudados nas costas, como algumas
espécies de macacos.
A cabeça era engraçada, lembrando crianças. Pareciam
Intraterrestres. Entraram na sala de atendimento onde
estávamos, quando uma criança pulou das costas da
mãe e gentilmente depositou um pequeno cristal na
frente de Margarida, a dirigente dos trabalhos.
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Em seguida foram conduzidos pelo Instrutor para fora,
no sentido do salão, onde receberiam instruções.
Acompanhei aquele grupo e, qual não foi a minha
surpresa, ao ver entrando pela porta principal da Casa,
dezenas de criaturas semelhantes, cujos tamanhos,
acredito, variavam de acordo com a idade e o sexo.
Vidência 2: No dia da vigília (25/10/2008), vi
novamente os pequeninos seres e minha mente foi
atraída para a região de Cachoeiro do Itapemirim/ES.
Houve um desastre ambiental. Vi muita lama correndo
pelo chão e substâncias volatilizadas penetrando na
terra, avançando na cidade desses novos amiguinhos.
Em seguida, veio a comunicação:
Esses irmãos são seres recém egressos da
“condição elemental” e nascidos em Cidade Intra
para desenvolvimento de suas faculdades humanas,
em consonância com a forte carga que possuem de
conhecimentos e sentimentos ligados à Natureza.
Foram submetidos a intenso sofrimento psíquico
ao verem a degradação da região que habitavam, em
função de acidente ambiental ocorrido no local que é
um dos acessos à sua Cidade.
Lutaram bravamente para conter o avanço destrutivo
das substâncias lançadas de maneira irresponsável no
ambiente.
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Os seres humanos só consideram a degradação
da matéria perecível, esquecendo-se que a carga
tóxica dos produtos que lançam na natureza atinge
o conjunto das energias fluídicas que constituem o
ambiente terreno, comprometendo, muitas vezes,
sua função equilibrante do conjunto do planeta.
Seres, como esses irmãos, são afetados vivamente
e as consequências poderiam ter sido desastrosas,
levando ao extermínio dessa Comunidade em processo
evolutivo.
A responsabilidade pelo extermínio de uma
coletividade como essa traria ao carma coletivo de
vossos estado e país, terríveis acontecimentos pois os
pequeninos seres não mereciam ter suas vidas ceifadas
em tão tenra idade evolutiva.
Insensatez e inconseqüência humanas, que foram
submetidas à intervenção do Alto que, solicitando
autorização para agir, destacou para nossa Colônia
(Colônia Servos de Jesus), o grupo de Silfos.
Agora, receberão tratamento para limpeza de seus
corpos e de seu psiquismo, fortemente afetados. De
acordo com ditames do Alto, receberão nova morada
em cidade adjacente à de Stelta, cujos habitantes,
pressurosos e amigos, já se encontram mobilizados na
construção da nova cidade que os abrigará.
Ao Mestre Ramatis, obedecemos, acolhendo-os entre
nós, até que possam partir. Aqueles, cuja recuperação
se dê de maneira mais rápida, receberão também
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instruções e conhecimentos elevados para o concurso
de sua nova vida.
Eles se encontram ainda muito assustados, mas,
felizes e gratos pela ajuda prestada.
Aqui estamos para servir e, se essa é a vontade do
Pai, que assim seja.
João Batista, em 25/10/2008

85 – SOCORRENDO UMA EQUIPE DE PATRULHEIROS
INTRATERRESTRES NO FUNDO DO MAR
Vidência: Vi uma excursão nossa, no astral da Terra.
Entramos no mar e mergulhamos até o fundo. Chegamos
a um local cheio de “coisas” que pareciam galhos secos,
quebrados, retorcidos. Em meio a esses “galhos”, seres
submarinos, Intraterrestres aquáticos, desconhecidos
por nós. Encontravam-se, paralisados, presos em meio
aos “galhos” e muito machucados. Atendemos a todos,
recolhendo-os e conduzindo-os aos transportes, de
onde seguiram para um hospital em alguma cidade
subterrânea mais próxima.
Logo após, recebi a comunicação abaixo:
Amigos!
Paz em vossos corações!
  171

Não sois, vós, os únicos alvos da Besta.
Amigos Intraterrenos, “Patrulheiros do Fundo do Mar”,
que periodicamente percorrem o espaço marinho,
realizando limpezas, medições das radiações atômicas
e químicas e detectando falhas rochosas, dentre outras
atividades, sofreram ataque violento.
Explosão negra, lançada das profundezas do Abismo,
conseguiu atingi-los atordoando, temporariamente,
seu equilíbrio natural.
Paralisados pela força da explosão e seu impacto,
permaneceram inertes, emitindo apelas mentais de
socorro, aos quais imediatamente atendemos.
Necessitando de vosso concurso amigo, convidamolos a estarem conosco nessa excursão socorrista.
P – Podemos saber quando se deu essa ocorrência?
AS – Na noite que passou.
P – Em que região do planeta?
AS – Oceano Índico.
P – Gostaríamos de saber um pouco mais acerca dos
Patrulheiros Oceânicos. É possível?
AS – Nas imediações do continente asiático, está
situada a Cidade Intraterrena de Shambala, de onde
partem raios que conduzem até cidades satélites que
funcionam como “observatórios avançados” da cidade
principal.
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Na cidade satélite de Ukbar, vivem habitantes
intraterrenos que se encontram em estágio avançado
evolutivo. Lá, vivem também visitantes de outras
cidades existentes ao redor do Orbe e que ali se reúnem
para aprendizagem e serviço.
Os Ukbarianos formam um povo pacífico e receptivo.
Sua cidade assemelha-se a um Campus Universitário
avançado; praticamente, toda a movimentação dela
está ligada a atividades de pesquisas nas áreas de
química e física, associadas à astronomia.
Estudam a composição das rochas e os minerais
existentes no planeta e submetem as amostras de tudo
que encontram (artefatos humanos e naturais) no fundo
do mar a testes, procurando antecipar as possíveis
e perigosas combinações químicas decorrentes dos
despejos de substâncias tóxicas ou estranhas no mar,
bem como das experiências ou acidentes rochosos ali
ocorridos.
A grande massa d’água que recobre a superfície de
vosso planeta, aliada às condições climáticas e a sais
dissolvidos em seu corpo aquático, tornam o ambiente
terreno propício a catástrofes em larga escala, pois o
meio aquático facilmente propagará combinações
explosivas que são previamente detectadas e
neutralizadas pelo trabalho delicado e inteligente
dessas criaturas amorosas.
Uma equipe de trabalho inteira sofreu o impacto
da explosão trevosa, cuja formação aconteceu devido
  173

à negatividade intensa existente naquela área de
estudo.
Esses irmãos que socorremos serão agora
transportados, e, além de assistidos, o efeito desse
ataque será também estudado, para criação de
antídotos à arma utilizada.
Observe os efeitos.
O irmão aproximou-nos de onde os Intraterrestres
eram agrupados para transporte. Pude ver suas
expressões paralisadas no momento do impacto.
Apresentavam uma aparente demências, que o
Comandante disse ser temporária; degeneração
do globo ocular, que estava exageradamente
projetado para fora; e, ainda, o estrangulamento
de órgãos respiratórios, com excessiva falta de
oxigenação no cérebro. E o Comandante continua:
Este é o ponto fraco desse povo (refere-se a falta
de oxigenação no cérebro). Altamente inteligentes,
necessitam de elevada quantidade de oxigênio
irrigando seus cérebros, portanto, são muito sensíveis
à falta desse gás.
As Forças do Mal, conhecendo sua fraqueza, atacaram
nesse ponto.
P – Eles se recuperarão?
AS – Antes mesmo do que possais imaginar. Com
os recursos que já desenvolveram, essa noite mesmo,
já estarão bem e poderão voltar ao trabalho em uma
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semana.
Enquanto isso, outra equipe de reserva assumirá o
posto e dará prosseguimento ao trabalho.
P – Não seria possível prever o ataque da Besta com a
alta tecnologia desse povo?
AS – Na maioria dos casos, sim. Porém, como a região
estudada encontrava-se em zona de alta densidade,
com concentração de miasmas e fluidos negativos
elevados, os radares portáteis dos trabalhadores não
detectaram a massa explosiva que foi lançada pela
Besta.
Agora, nessa região, sabendo que há veios de
comunicação com o Abismo, somente com radares de
maior abrangência, as equipes poderão permanecer
em trabalho. Estenderão suas investigações para o
subsolo local, até onde for possível, sem prejuízo para
o equilíbrio rochoso da região.
Após o atendimento aos feridos, vi aproximar-se de nós
um “Representante” daquele povo. Estava são e vestido
com roupas diferentes dos mergulhadores. Tinha porte
de dirigente e irradiava uma forte vibração.
dizendo:

O Comandante Ashtar fez a apresentação,

Konzar é o Governador dessa Cidade Satélite e
agradece a colaboração do Grupo de Atendimento à
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equipe atingida. Coloca a Cidade, sua equipe médicoespiritual e suas pesquisas à disposição do vosso
Grupo.
Os trabalhadores serão conduzidos à Cidade de
Shambala para tratamento.
P – Alguns de nossos irmãos médicos poderão
acompanhá-los?
AS – Sim, já foi acordado que assim ocorrerá. Do
ataque tenebroso, nascerão novos laços de amizade,
intercâmbio de conhecimentos, fortalecimento do
trabalho, reforço na fé e fortalecimento da união que
marca aqueles que trabalham em nome do Cristo.
Salve a Força Divina do Mestre Jesus, que olha por
todos e de todos cuida, como irmãos.
Paz sobre todos os quadrantes planetários!
Paz também em vossos corações!
Comandante Ashtar Sheram, em 31/10/2008

86 – RUMO À TERRA DA REGENERAÇÃO
Bendito seja o amor do Cristo Jesus, que nos reúne
em torno do Seu Nome, para o trabalho.
Muitas são as alegrias deste encontro, e da união
em prol do amor e da paz; mas, também intensas
são as lutas para desbravar a escuridão, e acender a
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chama da Luz do Amor Maior, descobrindo os irmãos
da ignorância que permanecem arraigados nos
sentimentos primitivos e atrasados, abrasadores de
suas almas.
Fostes convidadas para mais um trabalho, onde
intensa luta é travada com ferozes seres que, ignorando
as Forças do Bem, ignorando o Criador e Suas Leis,
avançam no domínio de outras criaturas incautas, no
extermínio da paz, e na disseminação do ódio existente
nos corações invigilantes.
Bem sabemos das imensas dificuldades no plano
físico, para a realização e concretização de viagens;
porém, se o momento é difícil, adiar para o tempo
futuro, poderá tornar-se impossível.
Estais certas na programação da trajetória da
viagem. O destino final que deduzistes é o correto.
Depende apenas de superardes as dificuldades para
a realização do trabalho pois, muitos obstáculos serão
encontrados.
Os organizados Comandos das Trevas já pressentem
a movimentação das Forças do Bem, no sentido de
estancar-lhes as ações nefastas. Enviam “asseclas” por
todos os confins do planeta, para impedir o avanço da
Luz.
Os Irmãos Intraterrenos daquela região (Amazônica),
acuados pela energia negativa que não podem deter,
não por não possuírem forças e equipamentos para
tal, todavia, o carma negativo desta humanidade,
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em andamento, os impede de agir. Encontram-se
perigosamente ameaçados, e devem ser socorridos.
Margarida – Quer dizer que um Portal Positivo, sendo
aberto no momento, será de grande ajuda para eles?
Shama Hare – Este é o objetivo, minha irmã. Os
Grupos Espiritualistas ali existentes no plano físico,
que trabalham em beneficio da humanidade, não
possuem a força necessária, para unidos realizarem
a abertura do Portal de Luz, e fortalecerem a energia
positiva sobre aquela região. Não possuem o
conhecimento necessário, pois se encontram acuados,
sem perceberem. Mesmo que não tenham alcançado
a dimensão da força negativa, que oprime cada
Agrupamento de Luz, eles não conseguem expandir a
sua força, além dos limites de suas cidades ou de suas
comunidades. Daí não poderem ser utilizados para um
empreendimento maior.
A união de vossa força e energia com as dos vossos
Trabalhadores, aliados àqueles pequeninos Grupos que
ali existem, serão capazes de alcançarem o objetivo,
ativando o Portal.
M – Diante do que o Irmão falou agora, que concorda
plenamente com o que eu pensava, não podemos adiar
esta tarefa por mais tempo. Vamos fazer logo!
SH – Confirmamos que o planejamento que fizestes
está correto.
M – Vitória x Manaus x Boa Vista.
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SH – Mesmo que não alcanceis os Portais da Cidade
Intraterrena, no plano físico, vossa presença física
naquele lugar já será suficiente, para a concretização
da tarefa.
Segui confiantes, filhas minhas, pois as dificuldades
se avolumam na matéria. Sois alvo constante das Forças
Perversas, que desejam impedir os vossos passos em
direção ao equilíbrio, à divulgação das Verdades, e ao
restabelecimento da paz e da harmonia.
M – Há companheiros(as) que acharam nossa
programação de palestra deste ano muito pesada.
Alegam que as pessoas não estão saindo felizes do
Grupo, estão com medo, tristes. O que o Irmão acha de
tudo isso?
SH – Há dois mil anos, o Mestre Jesus fez-se presente
na carne, e trouxe o Código de Evolução mais perfeito
para esta humanidade. E o que fizeram? O crucificaram.
Mas, Suas Lições permanecem vivas, e estão espalhadas
por todo o Mundo. Aquele que deseja conhecê-las as
encontrará, pois existem em todos os lugares.
Mas não há como retroceder as informações
necessárias para ativação das mentes das criaturas. O
perdão e o amor ao próximo são práticas diárias de
cada um. Bem definistes o vosso Grupo como “Escola
Iniciática”, e aqueles que ali freqüentam por muitos anos,
já conhecem bastante do Evangelho do Cristo, para
em cada palestra citá-lo, como fundamento necessário
para a salvação. Mas, devem também conhecer, além
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das fronteiras, tudo que está acontecendo na Terra,
que é fruto da desobediência a estas mesmas Leis e
Lições do Cristo, bem como as conseqüências funestas
que aguardam cada rebelde.
Estas devem ser as informações repassadas,
constantemente, para aqueles que desejam ouvilas; para que desistam o mais rápido possível, de
permanecerem em níveis vibratórios inferiores de
ódios, mágoas e ressentimentos desnecessários,
vaidade e orgulho desmedidos, e avancem no caminho
da prática dos ensinamentos do Cristo.
O Planeta encontra-se às portas da transformação
definitiva, e aquele que escolher o caminho diferente
do amor e do perdão, será exilado; portanto, esta
informação deve estar presente para todos que
adentrarem vossa Casa.
Estes irmãos encontram-se demasiadamente
arraigados, nas opiniões de outros irmãos de
humanidade. Mas, a fase em que vos encontrais, da
Transição Planetária, não permite mais amparar de
forma velada os sofredores, que batem a porta desta
Casa em busca de socorro. Todos devem receber o
choque da informação, pois tiveram tempo suficiente
para prepararem-se, e desde muito, às Lições do Cristo
estão acessíveis para todos.
Que Jesus, na Sua Infinita Bondade, vos conduza na
trajetória terrena, rumo à Terra da Regeneração.
Shama Hare, em 11/10/2008
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87 - VIAJARÃO CONOSCO INTRATERRENOS
DE CIDADES JÁ VISITADAS PELO GESJ
Irmãs, paz em Jesus.
Apresentamo-nos em grupo para vos acompanhar.
Somos dois representantes de cada Cidade
Intraterrestre conhecida por vós e que trabalha em
conjunto com vossa Casa (GESJ).
- Astec e Orcus da cidade de Okay (Chapada
Diamantina/BA).
- Eu me chamo Nim e ele é Zim. Somos de Létha
(Serra do Roncador/MT).
- Meu nome é Alfa. - Eu sou Ômega. Somos habitantes
de Lemur (Serra do Caparaó/ES).
- Somos Zanet e Arctur, da cidade de Stelta
(Domingos Martins/ES).
- Lin e Lan da cidade Luz e Amor (Amazonas).
- Zonea e Lak da cidade intra de Lunthi (Rio Grande
do Sul)
Astec retoma a palavra e dá algumas explicações:
Viajaremos convosco para estabelecer contato com
outros povos intraterrenos que já possam comunicarse conosco.
Estamos felizes com nossa tarefa e queremos que
  181

saibam que podem contar conosco.
P: Os Seres da Cidade que sofreram com o “desastre
ambiental”[17], também estarão convosco?
R: Ainda não. Eles não foram autorizados a se
deslocarem conosco, por ainda não possuírem as
condições apropriadas.
P: E quanto a Equipe Médica da Casa?
R: Seguem convosco a enfermeira Esther e Dr. Daniel.
Ficam de sobreaviso, Dr. Samuel e os supervisores Dr.
Lucas e Dr. Cruz. Estes últimos, diretamente ligados
aos irmãos extraterrestres Orthan, Orthon e Orthanine
(todos médicos e vindos de Órion).
Segue também uma equipe de índios, tendo um
Cacique de cada tribo, Equipe de Pretos Velhos dos mais
experientes. Trabalhadores de Terreiro, já regenerados.
Da Equipe da Senhora Joana de Angelis, seguem três
psicólogos residentes: um especializado em adultos e
dois em crianças.
Todos partem deixando de sobreaviso, seus
supervisores. A qualquer sinal de necessidade as
Forças Superiores acionam-se para reforçar a equipe
de trabalho que está pedindo ajuda.
Do Alto, guiando nossa trajetória de ida e volta,
encontra-se o comandante Ashtar Sheram. Seus
comandos requisitados já determinaram a realização
[17]

Trata-se de irmãos que foram socorridos pelo GESJ.
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de uma varredura completa na aeronave que vos
conduzirá. A “tripulação” foi preparada durante a noite
para a missão de vos conduzir. O acompanhamento
cármico espiritual de todos os tripulantes, foi
previamente analisado, sendo socorrido ou afastado
temporariamente, conforme o caso; o mesmo ocorreu
com os demais passageiros. Tudo está pronto.
Do alto, seus olhos brilham como duas estrelas e esse
brilho envolve a aeronave, em um círculo intransponível
de luz.
Bendita a força do amor! Bendito aquele que tem fé!
Seguiremos em nome de Jesus e em Seu Nome
libertaremos da dor, irmãos que sofrem, pois findase, segundo a vontade de Deus, a sua etapa de
sofrimento.
Salve Jesus! Salve o Mestre que nos conduz!
Astec, em 21/11/2008
(Intraterrestre de Okay)

88 – PREPARATIVOS PARA O
ENFRENTAMENTO EM RORAIMA
Vidência: Entramos numa câmara que parecia uma
Nave espacial. Iniciou-se em nossos corpos um tratamento
médico preparatório. Primeiro fomos submetidos a um
banho de luz de cores variadas, que em forma de feixes
cruzavam o ar e nos atingiam provocando reações
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moleculares e ativação do nosso sistema imunológico.
Aplicaram-nos medicações diversas, marcações
corporais como aquelas feitas por um médico antes da
cirurgia, limpeza e aplicação de um dosador de energia.
Sono equilibrante sucedeu a esse tratamento.
Em seguida, os irmãos levaram-me para conhecer uma
ala da Colônia Servos de Jesus designada para receber
os feridos que serão socorridos no norte do Brasil. O
ambiente estava à meia luz, diferente de outras vidências
em que os ambientes da Colônia apresentam-se repletos
de luminosidade. Creio que deve ser adaptação aos
pacientes que serão atendidos.
Vi muitas lutas.
GESH, em 21/11/2008

89 – TARDIAMENTE OS SERES HUMANOS
COMPREENDERÃO SEU ATRASO
ESPIRITUAL E EVOLUTIVO
Sede bem vindos, irmãos!
Sou Kyryon, Intraterreno de uma Cidade localizada
na Região Amazônica.
O assédio dos inimigos da Paz, da Luz e do Amor,
encontra-se disseminado nessa região, e derrama
seu ácido corrosivo sobre os incautos e interesseiros,
tornando os níveis vibratórios perigosamente densos
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e inferiores.
Tardiamente, os seres humanos compreenderão o
seu atraso espiritual, e evolutivo, e também o grande
mal perpetrado em torno de si mesmo, por invigilância
moral, e rebeldia às Leis Divinas.
Os seres que dominam a região (Roraima) são
perversos e vingativos, e não nos cabe abatê-los,
porque não podemos interferir no carma coletivo, em
andamento, desta humanidade. Mas, uma vez que
esta vibração negativa nos ameaça, após o pedido de
socorro, e acordo com as Esferas Superiores, juntamonos a vossa Equipe de Seres do Grandioso Exército do
Cristo, para o combate contra as Trevas, e a limpeza dos
sub-planos inferiores.
Nós vos saudamos em nome da Luz.
Que a Paz do Senhor dos Mundos esteja convosco.
Salve a Força Maior, o Divino Jesus.
Kyryon, em 23/11/2008
(Habitante da Cidade Intra de Smork)

90 – AINDA NÃO É HORA DO DESENCADEAMENTO
DAS “TEMPESTADES SOBRE A TERRA”.
Em nome da Luz e com muita alegria, nós,
Representante Espiritual deste Setor Amazônico,
aguardávamos vossa presença para o início da grande
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luta de limpeza do astral dessa região.
Nossas forças são pequenas, ante a avassaladora
onda negativa de seres perversos, que aqui se
instalaram. O projeto planejado há muito nas Esferas
Superiores, pelos Seres que conduzem os destinos da
Terra para este momento, tem ocorrido como tudo no
Planejamento Divino.
Nada acontece por acaso, se no plano físico julgais
que é recente o vosso chamado para aqui estar, sabeis
que este Planejamento se fez num momento distante,
quando vosso Grupo despontou com honrarias de
Guerreiros, destacando-se nas Falanges do Bem.
Não julgueis que será fácil, mas, sabemos que estais
acostumados a enfrentar dificuldades. Não é hora
ainda do desencadeamento das tempestades sobre
a Terra. O Amoroso Mestre Jesus mantém e sustenta
a força que equilibra o tênue fio, que não pode se
romper, sustentado por Seu Amor.
Sabemos que tudo ocorrerá no momento planejado
pelo Pai.
Conseguimos reunir “pequeno pelotão de
trabalhadores” dessa região para convosco atuarem,
nesta batalha contra as trevas.
Colocamo-nos ao vosso dispor para qualquer
necessidade. Chamo-me Nyra e vos desejamos a Paz.
Margarida: Igualmente, nós lhes desejamos paz e a
todo povo da Amazônia, bem como, êxito nesta tarefa,
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que é de todos nós, para que a Região acalme-se por uns
tempos, antes da hora final.
Aproveito para perguntar onde iremos a fim de
seguirmos o caminho certo, até o lugar onde faremos
nossas orações, reunindo-nos com nossos companheiros
espirituais e fortalecendo o Grupo. É possível?
Nyra: Mantende-vos ao Norte da Cidade, buscando
a Natureza para vossas concentrações. Os elementais
de todas as graduações, convosco estarão, protegendo
e guiando-vos, afastando os animais para que não vos
perturbem.
M: Obrigada irmã, nós faremos como a irmã está
dizendo.
Nyra: Eu vos saúdo em nome da Luz e vos deixo a
paz do Divino Mestre Jesus, Aquele que nos guia e
ama, hoje e sempre.
M: Nós aproveitamos a oportunidade para saudarmos
todos os Povos da Floresta: animais, elementais, os Devas
e especialmente os seres humanos, e, dentre eles, as
pessoas que realmente trabalham em benefício de todos
e dos nossos Irmãos Indígenas dignos do nosso amor,
respeito e consideração.
- Que Deus nos abençoe hoje e sempre.
Nyra, em 24/11/2008
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91 – RECUSAM A CHANCE DE MUDANÇA
Irmãos, a paz seja convosco.
No dia de hoje deveis margear o rio em todas as
direções, aspirando a energia e a força que emana das
águas.
Vidência: Vejo espíritos inimigos nossos do passado
com os quais também lutaremos e ouço o seguinte:
Poucos, muito poucos, conseguirão alcançar novas
disposições de mudança íntima. Estão impregnados
de ódio, ressentimento, mágoa, desejo de vingança
e são utilizados pela Besta para vos alcançar. Sob sua
influência perversa não enxergam as Forças do Bem
que tentam auxiliá-los.
Tanto tempo na escuridão, nas zonas de sofrimento
e miséria, que não conseguem emitir um pensamento
diferente, não conseguem alcançar a Luz Irradiante do
Mestre Jesus, emitida em sua direção. Recusam-se a
aceitar qualquer vibração superior que possa amenizarlhes a ebulição do ódio destruidor.
Tombarão nos campos de batalha, posto que, é
chegada a hora de não mais permanecerem nestas
condições, em regiões tão inferiores.
Recusam a chance de mudança ofertada pela Luz;
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recusam qualquer forma de entendimento com seus
antigos algozes, hoje Guerreiros da Luz. Escolhem a
luta como forma de vingarem-se. Já não possuem
condições de permanecerem no Planeta.
Esta luta é de “seleção final”, de direitistas e
esquerdistas, regenerados e exilados.
Salve a Luz que nos conduz.
Salve o Divino Mestre Jesus.
Nyra, em 24/11/2008

92 – JESUS A TUDO COMANDA
A paz do Mestre esteja convosco.
Vosso campo de luta toma forma e já está em
andamento o reforço na barreira de luz que enfrentará
o enorme contingente inimigo. Reúnem-se, na região,
espíritos dos mais variados, todos especializados em
diferentes formas de ataque ao ser humano. Vampiros,
zumbis, piratas, pistoleiros, homens corruptos,
feiticeiros e bruxos poderosos são apenas alguns dos
tipos que se unem com os asseclas da “Besta” para lutar
contra vós.
Estudaram-vos e acreditam conhecer todos os
pontos de ataque. Acreditam também que sua união
os torna mais fortes e mais numerosos do que vós e
vosso Grupo de Trabalho. Serão surpreendidos ao se
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depararem com o enorme número de guerreiros locais,
espíritos de homens e mulheres ainda encarnados, que
estando fartos dos desatinos contra fracos, desejam
modificar a realidade que impera nessa região.
Segundo a orientação do Alto, devereis avançar
em direção ao norte até o ponto em que a mata cede
espaço às fazendas, quando então devereis elevar o
pensamento em preces e retornar, deixando ali a marca
de vossa presença.
Amanhã, seguiremos pelo mesmo caminho até
encontrarmos nossos irmãos indígenas e com eles
confraternizarmos em nome do Mestre Jesus.
No terceiro dia, cruzareis o território, rompendo as
barreiras finais, levando o sinal da Presença da Luz até
o limite do território brasileiro. Lá, então, deixareis, pela
última vez, a Marca do Cristo e vossa missão estará
cumprida.
Após os trabalhos, visitareis a Cidade Intraterrena
de Smork e vereis como se encontram preparados
os armazéns de alimentos e sementes das plantas
brasileiras que serão utilizados na reconstrução da
Terra Renovada. Tereis a oportunidade de contatar
os cientistas que trabalham incessantemente na
depuração das espécies que constituirão os ambientes
da Nova Terra. Seres desprovidos de peçonha, hábitos
violentos e agressivos.
Jesus, Amoroso e Justo, a tudo comanda, cuidando
de nós.
Paz convosco
Shama Hare, em 24/11/2008
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93 – A CIDADE INTRATERRESTRE DE SMORCK
FOI LIGADA A OUTRAS CIDADES INTRAS
Irmãos guerreiros!
Os combates continuam. As frentes de batalha dos
Exércitos da Luz avançam sobre o inimigo e cheias de
compaixão por sua cegueira espiritual, abatem-nos.
Cada um que é abatido é conduzido para as redes
presas às naves de transporte e enviados para Nave
Mãe.
Começa a se iluminar o Campo dos Redimidos.
Aproximam-se os seres enviados pelas Trevas
Vidência: Vejo um enorme escorpião e depois outro e
mais outro. São grandes e caminham debaixo da terra.
Os irmãos me mostraram um deles todo iluminado por
eles para que eu pudesse enxergá-los por sob a terra. Eles
trazem dentro de si milhares de filhotinhos de escorpião e
vão lançá-los no campo de batalha. No céu, surgem aves
que não conheço. São comandadas pelo Comandante
Ashtar Sheram. Avançam sobre os filhotes de escorpiões,
agarrando-os com as garras e com os bicos e retiram-lhes
os ferrões.
P - Irmão, isso que vejo já ocorreu ou ainda vai
ocorrer?
R - Durante a noite, a luta mais intensa foi com esses
seres.
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P - São formas-pensamento?
R - Os menores são formas pensamento, mas os
maiores, não.
P - O feiticeiro está aí?
R - Sim.
P - E amanhã, aonde devemos ir, para o norte, ou
leste?
R - Primeiro para o norte, como foi pedido e depois,
direção leste, se for possível. O irmão índio que se
manifestou está correto; veio dizer-vos que agradece
o que fizeram, pois precisava muito de ajuda. Diz que
Tupã falou que vinha um povo branco acender o Sol na
Terra da Raposa e que isso daria força aos índios para
vencerem a disputa de terra, para entrar em acordo
com o branco.
Ele reconheceu em nosso Grupo, os Mensageiros de
“Nhanderu” que é Tupã em sua língua.
O Mestre Kardec lidera espíritas oriundos de várias
partes do Brasil, que foram reunidos para essa luta.
As Torres de Luz acionaram campo de energia da
Cidade Intraterrena Smork ligada a Cidade Luz e Amor.
Sustentarão as forças do Exército do Cristo nessa
região, gerando correntes que partirão para outros
Portais positivos.
Vidência: Agora vejo que estão ligados a outras
Cidades Intras.
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P - Quer dizer que essas Torres de Luz ativaram canais
de energia, ligando a cidade de Smork a todas as cidades
intras?
R - Sim. É hora para que isso ocorra, e daí virá grande
compreensão da Nação Brasileira sobre a preservação
dessa parte esquecida do território e tão cobiçada por
Forças Retrógadas.
Zambi, em 25/11/2008

94 – UM DIA NOSSOS DESTINOS
CRUZARAM-SE NA ATLÂNTIDA
Irmãos, nós vos saudamos em nome de Deus,
Senhor dos Mundos, Criador Incriado, cuja beleza
resplandecente se mostra em Sua Obra.
Sou Kyryon, Sacerdote da Cidade Intraterrena
(Roraima) que visitareis em breve. (O primeiro Ser a
entrar em contato conosco)
Quis a Misericórdia Divina que atendêsseis ao
nosso brado. Sabíamos que a Providência Divina
estaria presente em nosso socorro, mas, a vossa
presença trouxe Força Excepcional a esta região, que
proporcionará a abertura do Portal de Luz, capaz de
sustentar-nos na ancoragem da Força Maior, que desce
para a Terra.
Um dia, nossos destinos se cruzaram, quando
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estive encarnado na Atlântida. Já pertencia à Cidade
Intraterrena onde hoje habitamos, e fui designado,
naquela época, para compor grupos de sacerdotes
encarnados na Atlântida, para alertarem aquela
humanidade acerca dos previstos acontecimentos
funestos provocados pelos atos insanos, pela falta de
amor em seus corações.[18]
Já vai longe aquele dia e a humanidade da Terra
vê-se, novamente, na situação perigosa devido
as próprias ações destruidoras. As pessoas não
escutam, não enxergam e não crêem que os
momentos de transformação profunda da Terra
aproximam-se e que, já está ocorrendo a grande
seleção dos vivos e dos mortos, anunciada pelo
Cristo Jesus.
Infelizmente, sucumbem; mas, antes conturbam,
desrespeitam e vilipendiam a natureza e o próximo.
Vossos Mestres vieram em nosso socorro e o Divino
Jesus, Governador Supremo da Terra, nos brindou
com Sua Excelsa Presença em favor dos fracos e
desvalidos, dos humildes e injustiçados da Terra. Sua
Presença proporcionou a ativação de grande Força
Propulsora que conterá o avanço vertiginoso das
Forças Retrógradas sobre esta região.
Que o Senhor dos Mundos possa recompensar vossa
ação benfeitora por esta humanidade.
[18]

Leiam a obra de Edgard Armond – Na Cortina do Tempo
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Jesus, Divina Luz vos sustente e ampare, hoje e
sempre.
Kyryon, em 27/11/2008

Palavras da médium: Na concentração seguinte
vejo alguns flashes da nossa presença na Atlântida na
época de Kyryon: D.Margarida era cientista, “iniciada nas
ciências ocultas”, mas ainda não convertida à Luz.
Nós outros, ainda de graduação espiritual atrasada,
sem o despertar da consciência para a vida espiritual.
Depois nos vi chegar à Cidade Intraterrena onde uma
festa imponente nos esperava. Havia uma cerimônia
para entrada na Cidade.
Por fim, vejo muitas Naves de Resgate do Comandante
Yury, em atividade intensa no resgate de encarnados e
desencarnados [19]. Os tripulantes tinham a aparência
de seres humanos e as naves lembravam aerobus.

95 – MISLA, SACERDOTISA DA LUZ
Vidência: Ao começarmos a concentração vi um círculo
de luz nos envolvendo e por fora dele uns 50 jacarés em
atitude muito agressiva tentando atacar-nos. Foram
enviados por alguém. Então, aproximou-se Francisco de
[19]
Esses Irmãos são tão evoluídos que não possuem forma. Tomam a
forma que lhes convém na execução da missão do momento.
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Assis e foi passando a mão sobre a cabeça de um por um
e os animais foram adormecendo.
Após, vi o Campo dos Redimidos com muitos corpos
empilhados e sendo recolhidos por naves, com ajuda
de redes estendidas por Trabalhadores da Luz. Havia
muitos feridos que estavam sendo atendidos por Prontos
Socorros montados no próprio local.
Posteriormente, vi também um grupo de índios, acho
que são os mesmos que vi ontem fazendo a Pajelança
em volta de uma fogueira. Pareciam migrar com seus
utensílios de uso indo na direção de outra aldeia no leste
de Roraima. A intuição me diz que vão acender a terceira
Torre de Luz.
Em seguida, vi uma explosão de luz e a abertura de
um Portal sobre a Aldeia Raposa/Serra do Sol. Com essa
abertura pude vislumbrar a entrada da Cidade de Smork.
Cenário de indescritível beleza. As cores pareciam vivas.
O verde da vegetação brilhava como que irradiando luz
própria, a água parecia cristal líquido e intensa luz saía
do lago rodeado pela vegetação. As flores pareciam me
ver e responder com seu colorido vibrante, liberando
odores suaves, aromatizando o ambiente. Parece que
estou vendo a cratera de um vulcão no plano astral, não
uma cratera cinzenta, mas, uma cratera cheia de vida e
beleza!
Um Instrutor explica que entraremos nesse lugar a noite,
levados pelos intras, habitantes da cidade. Conheceremos
uma ala de Smork onde a energia é mais fraca e nos
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permite a proximidade sem prejuízo para nossa saúde. A
região que recebe a energia proveniente da Cidade Intra,
Luz e Amor, situada no estado do Amazonas, é de acesso
proibido para nós devido à intensa irradiação que chega,
e poderia trazer danos ao nosso corpo astral. Após recebi
a comunicação seguinte:
Irmãos, sedes bem vindos!
É grande nossa alegria em vos ter conosco.
Todo povo de paz é nosso irmão. Nós vos guiaremos
para que conheçais nossa Cidade. Seguiremos pelas
áreas verdes, liberadas por nossos Dirigentes.
A restrição de visita é medida de precaução quanto à
vossa integridade. Esperamos que retorneis para vossos
lares guardando convosco a certeza de que nossa casa
é vossa casa e quando desejardes, aqui estaremos para
receber-vos.
Me chamo Misla e trabalho em Smork como
Sacerdotisa da Luz, guiando os viajantes que se
perdem nas matas, aqueles cuja programação de vida
não consta que permaneçam perdidos.
Quanto menos seres humanos circulando nos
arredores de nossa cidade, menos riscos, ambos
corremos.
Saúde e paz vos desejamos!
Misla, em 27/11/2008
(Sacerdotisa da Cidade Intraterrestre de Smork)
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96 – CONHECENDO UM POUCO DA CIDADE INTRA
Vidência: Durante a noite, desdobrados do corpo físico,
visitamos a cidade intraterrena de Smork. A Sacerdotisa
Misla nos conduziu para uma local onde foi feita assepsia
de nossos corpos e vestimos roupas especiais.
Depois, ela nos levou para visitarmos enormes
estufas de produção de espécies vegetais e galpões para
armazenagem de grãos. Explicou-nos que a cidade é
um grande armazém destinado a repor os estoques
de alimentos nos primeiros momentos da Terra após a
“transição”. Com esse estoque, os grupos humanos para
ali transportados com a finalidade de recolonizar o
planeta, terão condições para recomeçar.
Vi muitas crianças e jovens trabalhando na cidade,
talvez alguma de nós tenha emitido questionamento
mental, pois captei a seguinte comunicação:
A alegria juvenil é propulsora de muitas realizações.
Nossos jovens, naturalmente alegres, traduzem em
atitudes de fraternidade e trabalho pelo bem comum,
a gratidão que lhes vai à alma, pela dádiva da vida.
Somos um povo pacífico, não há guerras aqui e
não tomamos parte em confrontos armados. Nossas
estruturas de proteção são todas de fortalecimento das
forças mentais que imobilizam o inimigo e o remove
de nosso convívio.
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Nossa tarefa é criadora. Criamos tecnologias
inovadoras, que tenham por finalidade auxiliar a vida
humana, tornando-a mais fácil e feliz, liberando a
mente para os exercícios de libertação das amarras.
Estabelecemos
intercâmbio
com
Cidades
Extraterrenas e cientistas da Terra, trocando
conhecimentos em favor dessa humanidade.
Agradecemos a oportunidade que nos foi concedida
de tê-los conosco e reafirmamos nossa intenção de
manter contato permanente na seara de trabalho do
Mestre, Cristo Redentor.
Paz a todos
Misla, em 28/11/2008

97 – MATANDO AS SAUDADES!
Salve a Força! Salve a Luz! Salve o Divino Mestre
Jesus!
Salve o vosso Grupo, responsável pelo reencontro
com os meus irmãos de origem sideral.
Graças ao vosso auxilio, reabilitei-me ante as Forças
Divinas, alcançando a condição de conhecer o meu
passado e retornar ao Mundo que deixei.
Estou realizando estágios e estudos. Quando me
sentir seguro no novo conhecimento adquirido, pedirei
permissão para retornar ao vosso Grupo, seguindo e
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trabalhando como humilde servo de Jesus.
Não sei ainda quanto tempo necessitarei para estar
pronto; mas, quando estiver, poderíeis, novamente,
receber-me, como discípulo, sedento de aprendizagem
e progresso?
Margarida – Para nós é uma honra muito grande, meu
irmão. O irmão está dizendo que deve ao nosso esforço, sua
reabilitação. Isso é exagero. Você deve sua reabilitação a si
mesmo, pois foi através do seu esforço, ajudando a outros,
que o irmão redimiu-se.
Ajudou bastante a muitos carentes, inclusive a um dos
meus filhos que tinha uma úlcera o estômago. “É dando
que se recebe”, disse-nos um dia o Amoroso Francisco de
Assis.
A Casa é sua, pode aparecer quando quiser!
E como vai, vivendo em sua “Casa”[20], Stelta ?
Cacique Pena Verde – Minha aparência física já não
é a mesma. Gradativamente, vou adquirindo a forma
perdida.
M – Está feliz com a nova situação?
CPV – Não tenho palavras para expressar minha
gratidão ao Criador, que proporciona a todos os filhos
a imensa alegria do progresso. É dádiva que somente
aqueles que alcançam poderão compreender.
Cidade Intraterrena na Região da Pedra Azul, Domingos Martins/
ES.

[20]
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Jamais imaginei, que ainda neste planeta, repleto de
horrores, vivendo tudo aquilo que vivi, pudesse alcançar
tamanha alegria [21].
Obrigado, meus irmãos, pelo impulso que destes
a minha redenção. E assim que me encontra pronto,
segundo critérios de meus superiores, me apresentarei
a vossa Casa (GESJ) para os trabalhos, até o final da
“transição planetária”.
M – E o médium que lhe emprestava o corpo em nossas
tarefas mediúnicas? Tem noticias dele ? [22]
CPV – No último contato que tive com este irmão,
ele se encontrava em zonas inferiores abatido e
repleto de remorsos, sem forças para tomar o caminho
de volta. Eu me encontrava ainda em desequilíbrio,
O Cacique Pena Verde era um “decaído” da Cidade Intraterrestre de
Stelta/ES e, como todo exilado, não sabia que seu Mundo de origem
encontrava-se no interior da terra.
O Cacique foi um excelente trabalhador na Seara de Jesus, nas atividades referentes aos trabalhos de desobsessão e socorro aos irmãos desencarnados carentes, nas regiões do Astral Inferior e nas Regiões Abismais.
Para nós foi uma alegria muito grande e excelente noticia, saber que
ele era um decaído (também conhecido como exilado ou degredado) de
Stelta, a cidade intraterrestre tão pertinho de nós.

[21]

Referente a pessoa (que não citamos o nome), que era médium - ou
canal – através do qual Pena Verde se comunicava.
O médium era muito negligente em relação à sua faculdade mediúnica e faleceu jovem ainda, num acidente de carro, que ele dirigia, vítima da vingança de um inimigo de vida passada. “A cada um, segundo
se merecimento!” – palavras de Jesus.

[22]

  201

não podendo auxiliá-lo. Mas, quando eu retornar as
minhas atividades na superfície, busca-lo-ei e, juntos,
alçaremos para uma nova dimensão.
M - Vou procurar noticias dele com nossos Irmãos
Instrutores. Talvez não esteja mais em situação tão
carente. Muitos outros já melhoraram bastante de
situação, talvez ele também. Sempre peço a Jesus por ele
e outros que passaram por nossa Casa.
CPV – Enviarei o meu pensamento, que não tem
barreiros. Hoje, sei que emitindo ondas de amor e paz
para este irmão, onde ele estiver, com vosso auxilio, mais
uma vez, será alçado à Luz da redenção.
É uma alegria estar convosco! Mais um tempo e serei,
novamente, um Servo de Jesus, trabalhador de vossa
Casa.
M – Como é seu nome, agora, como Intraterreno?
CPV – Ainda não consigo pronunciá-lo com vossas
palavras. Mas, quando me apresentar para o trabalho já
saberei pronunciá-lo.
Eu vos saúdo em nome de Deus e vos deixo a paz que
encontrei no Mundo de Luz das Cidades Intraterrenas.
M – Agradeço sua presença Irmão e, em nome de todos os
componentes do GESJ, envio beijos no coração dos Irmãos
Intraterrenos de Stelta.
Cacique Pena verde, em 31/01/2009
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98 – CACIQUE PENA VERDE
Irmãos, sinto uma alegria muito grande ao
reencontrar-vos, vós que sois integrantes da família da
qual fazemos parte: a do Mestre Jesus.
Trabalho e estudo arduamente para estar à altura das
obrigações a mim destinadas em futuras atividades.
No momento não me encontro preparado para
trabalhar junto ao público em consultas.
A transformação de índio para um corpo mais leve
e puro é lenta e, por esse motivo, a dedicação minha e
dos que em equipe realizam este tipo de trabalho.
Mas, como para o amor não existe fronteiras é por
isso que estais sempre em minhas lembranças.
Paz de Deus a todos
Ex Cacique Pena Verde, em 20/06/2009

99 – FENIX JOARÃ – EX CACIQUE PENA VERDE
Fênix, assim como a ave Fênix, das cinzas me
soergui.
Fênix Joarã é o nome que adotei como Intraterreno.
Planejamos retornar ao trabalho convosco (no GESJ),
na próxima lua cheia de maio, do próximo ano. (Festival
de Wesak)
A turbulência na superfície do Planeta é intensa e,
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igualmente, as atividades nas Cidades Intraterrenas
onde muitos irmãos de superfície resgatados, serão
acolhidos.
Jesus nos guia nos propósitos de evolução e sentimos
Sua Presença com maior força.
Até breve, irmãs!
Fênix Joarã (ex Cacique Pena Verde)[23],
Intraterreno da Cidade Intraterrena de Stelta,
em 20/06/2009

[23]
O Cacique Pena Verde, amigo, irmão foi um trabalhador incansável
durante os anos que participou das atividades espirituais do GESJ.

  204

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. A Terra Oca – Raymond Bernard.
O que este livro procura provar:
1 – Que a Terra é oca e não uma esfera sólida, como
suposto comumente e que o seu interior oco se
comunica com a superfície.
2 – Que as observações e descobertas do ContraAlmirante Richard E. Byrd, da Marinha dos EUA, que
foi o primeiro a entrar nas aberturas polares, o que
fez por uma distância total de 6.420 km, no Ártico e
na Antártida, confirmam a correção de nossa teoria
revolucionária da estrutura da terra, bem como o fazem
as observações de outros exploradores árticos.
3 – Que a exploração do Mundo Novo desconhecido,
que existe no interior da Terra, é muito mais importante
do que a exploração do espaço externo...
4 – Que não há razão por que o interior oco da Terra,
que tem um clima mais cálido que o da superfície, não
possa ser o lar de plantas, animais e da vida humana; e,
assim sendo, é muito possível que os misteriosos discos
venham de uma civilização avançada, do interior oco
da Terra.
“... A teoria de uma Terra oca foi primeiro formulada
por um escritor americano, William Reed, em 1906, e
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mais tarde ampliada por outro americano, Marshall
B. Gardener, em 1920. Em 1959, F. Amadeo Giannini
escreveu o primeiro livro no assunto, desde o de
Gardener, e no mesmo ano Ray Palmer, editou da revista
Flying Saucers, ampliou a teoria para fornecer uma
explicação lógica para a origem dos discos voadores...”
2. Os Intraterrestres – Marie Thérèse Guincard e
Pierre Paolantoni.
“...Aquele buraco na terra, aquela abertura quadrácea
em plena floresta virgem, guardada pelos Jivaros não
pode ser um simples santuário. Outras razões muito
mais importantes motivam sua vigilância permanente
(...)
...Estrangeiro, a tua audácia consentiu que
ultrapassasses todas as provações. És o primeiro a ter
o privilégio de vir voluntariamente até nós. Sabe então
que a nossa civilização, para usar a vossa linguagem,
é muito mais avançada que a vossa, pois que nós
dominamos desde sempre a força do Sol e a do vosso
planeta Terra...
...Se contardes esta história, os de cima (da superfície)
tratar-vos-ão como loucos e sereis perseguidos...
...Se os homens que vivem à superfície da Terra
não deixarem de confundir orgulho e conhecimento,
riqueza e felicidade, será a outros mundos que iremos
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oferecer o fruto do nosso saber...
...Muitos entre vós conhecem o segredo. Eles vos
ajudam desde há séculos sem que vós o saibais...”
3. Shambhala – Andrew Tomas.
“No Shambhala-Lam-Yig”, ou “Caminho de
Shambhala” livro tibetano muito raro, do séc. XVIII, o
terceiro Panchen-Lama diz que o reino de Shambhala
fica situado numa região montanhosa abrigada
por todos os lados por poderosos maciços com os
cumes cobertos de neve ... só os tibetanos muito
eruditos versados no conhecimento dos nomes
antigos e modernos daqueles sítios, possam decifrar
esse labirinto e indicar nos seus mapas o caminho
de Shambhala. Mas a lei é formal para sempre: “O
indesejável nada poderá esperar daí”. Só aquele que
ouviu o Kalagiya, o apelo de Shambhala, enviado “pelo
bento” ou telepaticamente pelos Grandes Mestres,
poderá esperar alcançar com toda segurança o vale
dos homens mais sábios da Terra...
... Na Mongólia, os lamas iniciados asseguram ao
sábio polaco que grandes continentes tinham sido
destruídos por um enorme cataclismo geológico no
Atlântico e no Pacífico. Ficou surpreendido ao ouvir
dizer que uma parte dos seres vivos que pertenciam
civilizações desconhecidas, tinha sobrevivido graças
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a imensos abrigos subterrâneos antecipadamente
separados e iluminados por uma brilhante luz artificial.
É portanto possível que a lenda céltica dos “Mestres nas
escavações da colina” seja uma recordação folclórica de
um povo que foi disperso pela catástrofe atlântica...
... A Irmandade de Shambhala é presidida por
uma restrita hierarquia de seres superiores aos
quais frequentemente se faz alusão sob o nome de
Mahatmas, o que em sanscrito, significa “as grandes
almas”. São seres sobrehumanos, dotados de poderes
sobrenaturais que acabaram sua evolução neste
planeta, mas permanecem com a humanidade com o
fim de facilitarem o seu progresso espiritual...”
4. Mistérios do Roncador – Udo Oscar Luckner.
“Encontro-me sobre a rochosa Serra do Roncador...
Estou num dos contrafortes da Montanha Sagrada.
De súbito, minha atenção foi desviada pela melodia
jubilosa.
Início, então, a descida pela escada tão conhecida
minha, feita na rocha viva. Penso que mãos humanas
teriam feito aqueles degraus.
À medida que vou descendo, a fenda vai alargandose. Vou aproximando-me mais e mais da luz, uma luz
suave, difusa, porém sem brilho... Chego no fim da
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escada. A partir daí, sigo por uma fenda larga. Continuo
a escutar a melodia indescritível... A fenda, no final, é
ladeada por colunas simétricas, toda iluminada por
uma luz que brotava das paredes.
Desta vez encontro-me sozinho nas entranhas da
Terra.
...Após a refeição natural nos dirigimos para o patamar
onde pairam os APARELHOS DIRIGÍVEIS. Tomamos um
e partimos em grande velocidade. Dentro de poucos
minutos, estávamos baixando sobre o cume dos
Araés, onde os minaretes do grande Castelo de Cristal,
prostrado ao luar, brilhava como milhões de pedras
preciosas...”
5. A Cidade dos Sete Planetas – Polo Noel Atan.
“(...) Abri mais os olhos como se quisesse transferir
para dentro deles aquela visão de um mundo
desconhecido para mim.
Comecei a perceber que existia algo mais forte
que eu, em torno de mim, e deixei-me levar pelos
acontecimentos. Consegui ficar de pé e dar alguns
passos vacilantes. Estava dentro de uma imensa gruta
com várias galerias. A impressão que tive era de que
as galerias pareciam construídas pela mão do homem.
Atingi uma pequena clareira, onde a luz do Sol parecia
homenagear o magnífico esplendor das cores. Comecei
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a me encaminhar para um grande portal. Fiquei meio
aparvalhado, admirando sua beleza; mas, quando ia
tocá-lo, alguém falou atrás de mim:
Ainda bem meu filho... Ainda bem que estais de pé...
(...) Não consigo saber como vim parar nas
Cordilheiras. Eu apenas estava encaminhando-me para
uma viagem ao Amazonas...
(...) Agora vais conhecer a Cidade dos Sete Planetas
(...)
Percebemos que o portal rangeu sonoramente e
começou a se abrir para nós (...) A largura da entrada
era de dois metros, mais ou menos. O solo revestido
de um piso de material completamente desconhecido
para mim. Caminhamos por um corredor de uns cinco
metros... Quem há poucos momentos estava no meio
da selva amazônica e, de repente se vê dentro de um
mundo completamente diferente sofre o inesperado
impacto que só as surpresas fantásticas nos oferecem...
Ali tudo é perfeito e magnífico...”
6. A Raça Futura – Bulwe r Lytton.
“Encontrando-me no ano de 18.. em ... fui convidado
por um engenheiro com quem travara conhecimento a
visitar as entranhas da mina de ... onde ele trabalhava.
Antes de concluir esta narrativa o leitor compreenderá
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por qual motivo oculto todas as pistas suscetíveis
de identificar a região de que escrevo talvez até me
agradeça o fato de me coibir de qualquer descrição
capaz de levar à sua descoberta...
...Abandonamos a “gaiola” e descemos um atrás do
outro com bastante facilidade...
A partir daí a fenda alargava rapidamente e eu vi
perfeitamente o vale, a estrada e os candeeiros que o
meu companheiro descrevera. Ouvi também os sons
que ele ouvira, um confuso e indescritível sussurro que
parecia produzido por vozes e um barulho abafado,
como de passos ... distingui claramente, a certa
distância, os contornos de um grande edifício. Não
podia tratar-se de mera rocha natural; era demasiado
simétrico, com enormes e pesadas colunas semelhantes
as egípcias e todo iluminado, mas como se a luz viesse
do interior...”
7. Bestas, Homens e Deuses – Ferdinand
Ossendowski.
“...Entre as tradições às quais fizemos alusão, há
uma que apresenta um particular interesse: encontrase no Judaísmo e refere-se a uma cidade misteriosa,
chamada Luz.
Esse nome era originariamente o do lugar onde Jacob
teve o sonho, após o qual chamou Beith-El, isto é, “casa
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de Deus”. Diz-se que o “Anjo da Morte” não pode entrar
nessa cidade e não tem nela nenhum poder ... alguns
situam-na perto de Alborj, que é igualmente para os
Persas a “morada da imortalidade”.
Perto de Luz há, segundo se diz, uma amendoeira
(chamada também luz em hebreu) na base da qual
existe uma cavidade pela qual se penetra num
subterrâneo e esse subterrâneo conduz a própria
cidade que está inteiramente oculta...
...Em primeiro lugar há o que podia parecer o mais
inverossímel no próprio Saint-Yves, queremos dizer, a
afirmação da existência de um mundo subterrâneo,
estendendo as suas ramificações por toda a parte, sob
os continentes e até sob os oceanos, e pelas quais se
estabelecem invisíveis comunicações entre todas as
regiões da Terra...”
8. O Rei do Mundo – Renê Guenon
“Muitas vezes os pontífices de Lhasa e de Urga
enviaram mensageiros ao Rei do Mundo – disse o Lama
bibliotecário – mas nunca conseguiram encontrá-lo.
Um dia um chefe tibetano depois de combater contra
os Olets, encontrou a caverna que leva a inscrição: “Esta
porta leva a Agharta”. Um homem de bela aparência
saiu da caverna e deu- lhe uma tabuleta de ouro com
uma escrita misteriosa, dizendo: “O Rei do Mundo
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aparecerá a todos os homens bons para a guerra contra
os homens maus. O tempo, porém, não chegou ainda.
Os piores da humanidade ainda não nasceram.”
Aquelas cavernas profundas são iluminadas por uma
luz especial que permite o crescimento dos cereais e
dos vegetais e proporciona aos habitantes uma vida
longa e sem doenças. Lá estão muitos povos...
...Quantas pessoas conseguiram chegar a Agharta?
Pergunteilhe.
– Muita gente já foi lá – disse-me o Lama. Todos,
porém, mantiveram em segredo as coisas que viram...
A profecia do Rei do Mundo – 1890... Então enviarei
um povo, que agora é desconhecido, que com suas
mãos fortes extirpará as raízes da loucura e do vício, e
conduzirá aqueles que se mantiveram fiéis ao espírito
do homem, na luta contra o mal...
Então os povos de Agharta sairão de suas cavernas
subterrâneas e aparecerão na superfície da Terra.”
9. Mistérios e Magias do Tibet – Chiang Sing.
“...Os reinos subterrâneos ficam no interior oco
da terra. Os polos não existem. Há aberturas nas
extremidades norte e sul. No interior encontram-se
vastos continentes, oceanos, montanhas e rios. Existe
uma vida vegetal e animal nesses mundos subterrâneos
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que são povoados por uma raça desconhecida dos
habitantes da superfície.
Os construtores desses reinos subterrâneos, como
a maior parte dos seus habitantes, pertencem a uma
raça antidiluviana que povoava os continentes da
Lemúria e Atlântida. Quando esses continentes foram
engolidos por um terrível cataclismo, os sobreviventes
procuraram refúgio no seio da terra, penetrando aí
através das aberturas polares... A capital de Agharta e
Shambhala, onde reina o Governante Supremo... suas
ordens são transmitidas através de túneis secretos...
Existem túneis semelhantes no país de O Fu Sang
(Brasil). O Brasil e o Tibet parecem ser as duas partes
do mundo onde os contatos com Agharta podem ser
feitos mais facilmente...”
10. A Clã perdida dos Incas
11. Foi Assim e o Sábio do Tibeth – Lobsang
Rampa (alguns comentários sobre o assunto)
12. Aurora – Trigueirinho
13. Miz Tli Tlan – Trigueirinho
14. Erks – Trigueirinho
15. Governantes Invisíveis – Serge Hutin
16. Minha Iniciação Inca – Udo Oscar Luckner
17. As Civilizações Intraterrenas – GESJ de
Jacaraípe
18. Os Exilados de Capela – Cte. Edgard Armond.
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Nota: Das obras citadas, apenas Os Intraterrestres,
A Terra Oca, Mistérios do Roncador, A Cidade dos Sete
Planetas, A Raça Futura, Aurora, Miz Tli Tlan, Erks e As
civilizações Intraterrenas se aprofundam no assunto.
As demais obras abordam o tema, a existência delas,
mas não apresentam nenhum relato.
Nossas obras:
Pétalas de Luz;
Os Extraterrestres e Nós, Vol I e II;
Cidades Intraterrestres – O Despertar da Humanidade
( em conjunto com a 2ª edição de Os Intraterrestres de
Stelta e Missão Submarina Extraterrestres);
Os Decaídos e Sua Trajetória terrestre, Vol. I - II - III;
Mãos Súplices por Socorro – Nos Bastidores visíveis e
invisíveis dos presídios;
Mensagens do Mestre Jesus;
Em Nome do Cristo novamente aqui estamos.
Comandante Yury.
Leia nossas obras. Novos conhecimentos
transbordam. Parar, pensar, mudar.
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