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PRIMEIRA FALA  
Se me tomas por outro e não por EU mesmo, perdidos se farão os meus próprios esforços de 
todas as épocas. E com isso dificultas a minha volta ao mundo, segundo as minhas várias 
promessas. De que vale subdividir a Divina Essência, se Ela é uma só, mas para ser 
compreendida pelos homens é forçada a tomar diversos aspectos, nomes e funções?  
 
A evolução humana jamais se faria se o Verbo se manifestasse proferindo sempre as mesmas 
Palavras. No entanto, outros homens, mulheres e crianças já vieram à minha frente para 
preparar a Nova Era. Não para fundar nenhuma Religião, pois que todas elas jamais foram por 
mim criadas e sim pela ganância mercantil de seus falsos sacerdotes.  
 
Eu virei mais uma vez, porém desta, conduzindo o VASO SAGRADO contendo no seu interior, 
as águas redentoras de uma nova Humanidade. Venho, sim, para impulsionar a tônica da 
Verdade, da qual os homens se afastaram e, caindo em degradação, passam fome e miséria. 
Eu mesmo o disse: "Os verdadeiros adoradores de Deus são aqueles que vêm a mim sem o 
interesse mortal das coisas terrenas. Aqueles que adoram os falsos ídolos, jamais poderão 
alcançar o DEUS ÚNICO E VERDADEIRO. E assim, jamais também voltarão ao lugar donde um 
dia vieram. Meditem sobre estas palavras aqueles que quiserem, de fato, acompanhar os 
meus Passos. E não os que preferem reviver as cinzas do passado, mesmo que fazendo uso de 
meus vários Nomes.  
 
Confia em ti mesmo. E confiando, caminha para a frente, sem olhar para trás e divisarás na 
penumbra de um ciclo decadente, a NOVA LUZ que guiará teus passos".  
 
 
SEGUNDA FALA  
A terceira vez pode muito bem ser que se manifeste com uma linguagem mais difícil ainda de 
ser compreendida. Além do que, com a voz sumida na garganta, estertorosamente agonizante, 
como o próprio ciclo que se finda, embora que aureolada pelos primeiros raios do Sol da ERA 
DO AQUÁRIO, a Era para a qual trabalhais durante tanto tempo. T  
 
udo caminha para a sombra, para o frio, a algidez dos tempos. Sim, como já apontava David, 
no salmo 146 e seguinte. De fato Ele previa o ciclo agonizante, a hora da "separação do trigo 
do joio", como disse o próprio Cristo. Alva mortalha que cobre o cadáver frio da Terra, eis a 
mais dolorosa das alegorias para os tempos que correm. Depois disso, nesta época, sim, será 
também desfraldado o alvinitente estandarte da Paz Universal.  
 
Felizes daqueles que fugirem do pandemônio das mistificações com o nome de Deus, maior 
crime do que os previstos nos Dez Mandamentos. Vós outros estais com a Verdade, porque 
não ofereceis os Tesouros da Terra, embora que estes sejam uma consequência lógica dos 
Tesouros Divinos.  
 
Aqueles que continuam querendo "milagres" – em verdade "fenômenos naturais, por serem 
levados a efeito dentro das Leis da Natureza" – devo lembrar os realizados pelo Cristo, e por 
outros Avataras iluminados – de que serviram eles para os seres da Terra, se continuam hoje, 
talvez, piores do que eram nas respectivas épocas das manifestações daqueles referidos 
Seres?  



 
Por isso mesmo fez ver o Cristo que "muitos serão chamados e poucos os escolhidos". Sim, a 
ELITE ou os eleitos, como qualidade, em vez da quantidade. Esta foi sempre a parte grosseira 
de todos os setores da vida humana. Cada qual que pense a respeito porque na própria política 
tal verdade se revela por ser uma das principais razões das más administrações dos povos.  
 
A própria Evolução humana é feita dessa maneira. A prova é que aqueles que se distanciam 
dos demais, são dignos de ser seus Guias e Instrutores. Estes, mais uma vez o digo, são aqueles 
que tendo encontrado em si mesmos e não fora, inclusive pagando a outros o tributo daquilo 
que lhe pertence, e não aos sacerdotes, nem a ninguem da Terra, alcançaram a sua própria 
SUPERAÇÃO. Todos eles, repito, se fizeram iguais a mim, porque eu sou o Grande Todo, a 
Divina Essência que vibra no coração de todos os seres que alcançaram semelhante etapa. São 
os chamados ADEPTOS, embora que acima destes existam em outros lugares da Terra as 
hierarquias construtoras provenientes de outros sistemas. Nunca se é o primeiro nem também 
o último!...  
 
O mundo está num dos ciclos onde é repartida a Vida Universal. São duas forças, duas 
potências que se chocam, como se pudesse dizer que a do passado tornou-se Mal, e a do 
futuro, Bem, que vós mesmos apregoais no presente. Tudo quanto vai ficando para trás, não é 
mais do que as cinzas de uma fogueira extinta. Enquanto o que se vai desenvolvendo no 
presente, são os galhos da Árvore da Vida, dos quais se servem os LÓGICOS E INTEMERATOS 
para a salvação dos que ousaram acompanhar seus passos. Assim, uns e outros, caminham 
para a divina e final conquista, que é a da SUPERAÇÃO geral dos seres terrenos. Ai daqueles, 
entretanto, que forem ficando para trás, porque na passagem de um ciclo para outro, como 
agora, este mesmo acontece, serão julgados e nunca mais poderão prosseguir a marcha para o 
Divino.  
 
Tal fenômeno está apontado em diversos lugares das santas escrituras, tanto orientais como 
ocidentais. Do mesmo modo que, nas grandes tragédias, inclusive na de Dante, apontando o 
Caminho da Esquerda, ou do Portal, onde se liam as ameaçadoras palavras: Lasciate ogni 
speranza o' voi ch'entrate. Palavras estas mal compreendidas pelos maiores intérpretes dos 
grandes gênios da arte e da literatura. É a isso que se chama INICIAÇÃO, a mesma que vos dá 
Aquele cujos passos seguis, porque sendo dele, de mim continuam sendo, como Divina 
Essência.  
 
Sim, os homens não mais se entendem. As próprias nações inimigas umas das outras... E as 
que se dizem amigas, pela conveniência do "da união nasce a força". Tal amizade é falsa, 
porque encobre as intenções que lhe ficam por baixo. São como o borralho de extinta 
fogueira! Raro é aquele que se torna fiel à sua divina consciência. Quase tudo e todos são 
infiéis a essa mesma Consciência.  
 
Mas, ainda há muita gente a salvar. Muitas criaturas, onde a centelha divina aguarda apenas o 
sopro ou hálito de uma Boca fraterna, amiga e carinhosa, para que a mesma se transforme em 
enormíssima Fogueira... pouco importando a sua convicção filosófica ou religiosa.  
 
Os mais difíceis de serem salvos, ou os que viram as costas aos que desinteressadamente 
trabalham pela salvação do maior número de seus Irmãos em Humanidade, repito, são como a 
ave debaixo de uma campânula que falta o ar, se extingue e morre. Pior ainda, os que além de 
voltarem as costas perseguem, injuriam, caluniam, difamam aos seus maiores amigos no 
mundo, pois que nem mesmo um Pai ou Mãe, ama com maior ardor a seu filho do que aquele 
que o faz sem outro interesse, que não o de ver livre das férreas cadeias da ignorância e, 
consequentemente, da grande dor que avassala o mundo, a cada um a quem se dirige a sua 



Palavra.  
 
Sim, tudo está frio como a MORTE. Até o Sol passa dias seguidos oculto por trás da espessa 
penumbra das nuvens. Dias tristonhos que até mesmo às crianças faz perder a alegria, o 
desejo do divertimento.  
 
 
 
TERCEIRA FALA  
É a terceira vez que me dirijo aos homens, mas como estes não Me conhecem, por estarem de 
costas voltadas para a própria Divindade – embora que afirmando eles na sua grande maioria 
que O adoram e veneram – é o mesmo que continuar em silêncio o VERBO SAGRADO que 
daquela mesma Divindade procede.  
 
E isto porque, se a maioria dos homens ainda possui qualquer CRENÇA, deveria buscar essa 
mesma Divindade, essa mesma crença no seu interior e não fora ou em alturas 
incomensuráveis, difíceis de serem perscrutadas. Sim, "busca dentro de ti mesmo o que 
procuras fora".  
 
Antes de tudo deveria ele aperfeiçoar o seu carater que, em verdade, como corpo emocional, 
é a ALMA, a Psique que anda em busca do seu Bem-Amado, o Espírito, o Sopro, o Hálito 
Divino. Não se deve esquecer que "sendo o homem à imagem de Deus, do mesmo modo é 
Uno e Trino". Tanto bastava para com o seu integral aperfeiçoamento ser semelhante a Deus, 
ser Uno com Ele, por isso mesmo, tendo-o encontrado no seu interior.  
 
As mesmas religiões que construíram templos para adorar e venerar aquela mesma Divindade, 
são as primeiras a se degladiarem mutuamente, temendo que a crença por parte dos adeptos 
das outras religiões aumentando, seja desfavorável à sua sobrevivência. Nesse caso, é uma 
crença material porque defende os direitos terrenos e não propriamente divinos. Com outras 
palavras, é o temor à concorrência que fazem com o nome de Deus. Não se deve esquecer que 
o mesmo Cristo expulsou os " vendilhões do templo" porque faziam mercado vil com as coisas 
divinas. Sim, os sacerdotes daquela época, e não propriamente mercadores ou feirantes, como 
se quer interpretar aquela passagem nos dias atuais.  
 
Houve um tempo em que cada Nação, embora possuindo seu Deus, respeitava o das demais, 
mesmo que se apresentasse com formas exteriores diferentes. Apesar disso, foi a causa 
principal da multiplicidade dos dogmas que hoje as religiões se apresentam. Não há 
estabilidade na face da Terra nem com o Nome de Deus. E para evitar semelhante descalabro, 
em todas as épocas existiram os COLÉGIOS INICIÁTICOS, para que dos mesmos saissem os 
Guias ou condutores dos homens simplesmente vulgares.  
 
Os ciclos se sucederam, de acordo com o "cair e levantar" das várias épocas em que é 
repartida a Vida Universal, para que a Evolução se processasse até o fim. E assim chegamos a 
uma dessas épocas, ou do entrechoque de um ciclo que agoniza e outro que o sucede. 
Estamos, pois, num ano que, idêntico aos dos ciclos anteriores – "a Lei se manifesta para 
premiar os bons e castigar os maus", o que estava predito naquelas palavras proferidas pelo 
grande iniciado que foi Jesus, o "Cristo": "Muitos serão os chamados e poucos os escolhidos". 
Do mesmo modo que a separação do bom trigo do joio.  
 
Tal época – por sua vez – também foi apontada pelos profetas, messias e síbilas, do mesmo 
modo que no interior da pirâmide de Quéops, pois tais seres, estes sim, eram verdadeiros 
IOKANANS ou arautos de um Ser superior ou mesmo de um grande movimento a favor da 



redenção humana. E não os falsos profetas e messias do ciclo agonizante, como sinais dos 
tempos. E que os há por toda parte, abusando do Nome de Deus, abusando das coisas 
sagradas, além do mais, por não serem de modo algum iniciados nos Grandes Mistérios da 
Vida do Homem e da Natureza que o cerca. Somente os de inteligência débil, os chamados 
"impúberes psíquicos" acompanham semelhantes profetas, semelhantes messias, e 
movimentos com aqueles que em tais épocas estão investidos da GRANDEZA que procede dos 
céus. Sim, espiritual doação que faz a própria DIVINDADE àquele que possui a realeza divina.  
 
Mas, onde encontrar tal Homem entre muitos que se arvoram serem Guias ou condutores de 
povos? Busca naquele que tenha nascido envolvido por aquela mesma "realeza divina", 
maravilhando a seus próprios pais e parentes, além de homens de ciência que se extasiavam 
diante de inexplicáveis poderes. Busca ainda naquele que, segundo a promessa dos referidos 
messias e profetas, deveria vir do Oriente no começo do século XX, mas depois de ter tocado 
em uma ILHA, vindo ele muito antes de uma região subterrânea.  
 
Busca naquele ainda, que ofereceu toda sua vida em benefício do Brasil, cuja descoberta não 
poderia deixar de ser levada a efeito senão por um Iniciado, como era Pedro Alvares Cabral, 
porquanto era nele – BRASIL – que deveria ser formada a Nova Civilização. Ainda mais, o único 
que promoveu um êxodo de elite para a Terra Santa, de acordo com as medidas geográficas e 
outras coisas mais, que a própria Lei exige para tais épocas.  
 
Busca ainda, no Homem que podendo ser um Rei sentado em seu TRONO e cercado por sua 
CÔRTE mendigo é, pois nada possui, senão o Dom inimitável da palavra que traduz, com 
perfeição, a Vontade dos Céus.  
 
Sua côrte é a própria elite que Ele conduziu de todas as partes do Brasil e até de outros países 
do mundo. E que serão os herdeiros dessas mesmas Palavras e de tudo mais quanto Ele deixa 
por herança aos que lhe tendo sido fiéis, fiéis foram à Lei que a tudo e a todos rege. Na mesma 
razão, é semente prodigiosa da Nova Civilização: as crianças do Brasil, as crianças cujos Pais, 
por sua vez, foram tocados pela Centelha Divina, mas de agora em diante de acordo com a 
devida escolha ou seleção.  
 
Falta apontar uma outra de suas credenciais, como sendo o Predestinado: a lama putrefata 
com que os maus, os inimigos gratuitos, mas apontados como "não podendo atirar a primeira 
pedra", procuram entretanto atirá-la na face, convertida semelhante lama em injúrias, 
calúnias, difamações, enfim, tudo quanto para eles pudesse destituí-lo de semelhante Missão. 
Por acaso, já encontrastes um homem igual?...  
 
 
 
Sim, quando na manhã de 29 de setembro de 1956 os primeiros raios do Sol vieram banhar a 
superfície da Terra, aqueles que seguiram fielmente os seus passos, souberam muito bem que 
uma NOVA ERA DE PAZ E FELICIDADE PARA O MUNDO TEVE O SEU INÍCIO. Mas isto, depois do 
primeiro entrechoque de um ciclo que agoniza e outro que se eleva no Horizonte da Vida 
Universal e que irá até quando termina o ciclo da Lua, todo ele como se fora um manto negro 
de dores, repleto de catástrofes, de angústias terríveis, inclusive guerras, revoluções, crimes 
hediondos, traições, cada qual maior mais indigna da própria hierarquia humana...  
 
Os caminhos repletos de gentes vindas de diversas partes do mundo, em busca de asilo seguro 
e não o encontrando em nenhum lugar. Os rios tintos de sangue, a caminho dos oceanos, 
conduzindo corpos mutilados, ossadas de homens e de animais de permeio a troncos de 
árvores, a toda espécie de detritos que ontem foram VIDA e amanhã serão MORTE. A 



destruição em massa, para fazer jus àquelas palavras pronunciadas a mais de meio século por 
aquele que tinha o direito de as dizer:  
 
 
"E com a morte das nações, Eu virei à frente do meu povo dos reinos subterrâneos da Agartha, 
para implantar uma nova vida na face da Terra".  
 
Sim, quantos esforços, quantos sacrifícios e até martírios, para Aquele mesmo Homem chegar 
ao ponto final de um ciclo e ter ainda – por Cetro e Coroa – os de um Reino que não é deste 
mundo, novamente recebidos nesta vida, ao lado de seu Aspecto Feminino, a divina parelha 
conhecida nas escrituras santas como os DOIS DEVAPIS, Helios e Selene, Castor e Pollux, 
finalmente, os Gêmeos Espirituais. E isto, no alto de uma Montanha que se eleva nesta Terra 
privilegiada, a qual o seu próprio Povo chama de Sagrada. Sim, tudo isso para ver surgir a Nova 
Aurora de um Ciclo para o qual foi Ele, na sua forma-dual, o expoente máximo.  
 
Não resistirá Ele, entretanto, muito tempo na face da Terra, porque continuará a ver, com seu 
privilegiado Povo, essa destruição terrível que irá aumentando cada vez mais, até chegar 
naqueles dias... Protestando inutilmente, inclusive, através dos seus Pupilos, da Semente da 
Nova Geração, contra os efeitos desastrosos das bombas atômicas e de hidrogênio, cujas 
experiências são iguais ou piores do que se fossem lançadas sobre cidades abertas. Sim, vendo 
ainda, a balburdia horrível, pandemônio insopitável da mescla pseudo-espiritualista que tanto 
ofende a dignidade Divina como a da Pátria enxovalhada com semelhantes processos de baixa 
magia, onde muitas famílias que olham também a dignidade de seus lares, o futuro de seus 
filhos, nela tomam parte sem o menor pejo, sem o menor viso de espiritualidade, pois 
confunde esta com aquela, sinal de ignorância e maldade... Melhor que não visse Ele, no fim 
de uma vida tão atribulada, os horrores que aí vêm em caminho.  
 
E, tudo isso, numa hora em que "Abraão não precisa pagar dízimos ao rei Melki-Tsedek, nem 
este FALAR A SERES JÁ JULGADOS", indígnos, portanto, de ouvir a sua FALA, se esta não 
valesse tanto ou mais que a DELE, pelo fato de muitos julgarem que Ele estava em baixo, ao 
invés de estar em cima... E também que houvesse fatalidade em promessas espirituais, quanto 
o mundo se desvia dia a dia das próprias diretrizes que a Lei ou Deus, se o quiserem, as traçou 
para os homens as seguirem como deviam. Sim, "Abraão e Melki-Tsedek de há muito estão 
bebendo na mesma Taça": A Taça da amargura, de SOMA ou da Lua transformada na Taça da 
Exaltação, da Glória e da Justiça que é a de SHUKRA ou de Vênus. No mais, não há como 
recordar aquelas misteriosas Palavras tantas vezes por Ele pronunciadas: "TRANSFORMAÇÃO, 
SUPERAÇÃO, METÁSTASE". A Transformação dos acontecimentos. A Superação dos Ciclos. E a 
Metástase avatárica. "Deus estando em cima, no meio e em baixo", no entanto, neste 
momento da vida humana se acha na face da Terra. Glória ao Pai. O Pai na Mãe e o Pai no 
Filho, para maior Glória do THEOTRIM." 


