
Alfa e Ômega

Amado Lanello 

Anjos

Apolo e Lumina

Arcanjo Zadquiel e 

Santa Ametista

Deus fala de Sua eternidade e soberania. Deus é o início de tudo (Alfa) Fim (Ômega). Ele é o governante soberano e eterno sobre todas as 

coisas desde sempre 

Mark foi um mensageiro de Deus, patrocinado pela Grande Fraternidade Branca para trazer até nós os ensinamentos dos Mestres 

Ascensos para a Era de Aquário. Mark L. Prophet é o Mestre Ascenso Lanello. Na sua última encarnação ele foi Mark L. Prophet (1918-

1973), um místico, o homem  que fundou, em 1958 The Summit Lighthouse (TSL), sob a direção de L. Morya, para publicar os 

ensinamentos dos mestres ascensos.

Os anjos são mensageiros e executores das ordens de Deus . Os anjos são espíritos que servem a Deus e também aos servos de Deus 

Apolo e Lúmina são os Elohim do segundo raio (amarelo) da sabedoria, da onisciência, da compreensão, da iluminação e do desejo de 

conhecer a Deus por meio da mente do Filho, a segunda pessoa da Trindade. A chama de Apolo é de um amarelo dourado recoberta por 

uma bainha de raio azul e a chama Lúmina é dourada. As chamas gêmeas Apolo e Lúmina infundem a terra, o ar, o fogo e a água com 

uma inteligência selada no centro do átomo – a essência da resplandescente Mente diamantina de Deus.

Zadkiel é conhecido como o anjo da benevolência, da misericórdia e da memória. Ele e seus anjos nos ensinam a usar a Chama Violeta, 

que possui a mais elevada frequência vibratória de Deus. Essa energia ajuda a dissolver as lembranças que o impedem de expressar seu 

potencial máximo. Traz liberdade, alegria e realização à sua alma, libertando-o de comportamentos autolimitadores. Os Arcanjos 

Ezequiel e Ametista,  pairam majestosas acima do nosso planeta. Eles enviam  de Seus corações raios cintilantes de Luz Violeta que 

penetram a Terra velozmente, percorrendo as suas diversas  camadas e se encontram em seu centro.



Arcanjos

Arcturus e Vitoria

Ashtar Sheran

Astrea e Pureza

Auras
Todo ser humano representa um gerador de energia que produz um campo energético. A aura é um fluído ou essência sutil, que emana 

dos corpos humanos e dos animais. É um eflúvio psíquico que, por sua vez, participa da mente e do corpo; também é chamado de âkâzica 

ou akâshica - magnética.

O arcanjo é citado na Bíblia como uma espécie de “Anjo-chefe”. A palavra arcanjo tem esse significado. Veja um verso bíblico sobre um 

dos arcanjos: “Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a 

proferir juízo infamatório contra ele; pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda!” (Judas 1. 9).O fato de esse arcanjo contender ou lutar 

diretamente contra o diabo mostra que é um ser dotado de grande poder e autoridade, e que exerce uma posição de destaque na esfera 

espiritual 

Arcturus e Vitória, os Elohim do Sétimo Raio, focalizam as energias do chakra da alma do planeta a partir de seu retiro no plano etérico, 

próximo a Luanda, Angola, na África. Esse retiro é dedicado à liberdade e à vitória do planeta. Focalizam também a chama da 

misericórdia, do perdão e da alquimia.  Arcturus usa a chama púrpura para focalizar a ação científica e a essência transmutadora da 

liberdade, enquanto Vitória irradia a chama violeta (cor de orquídea), que representa a misericórdia e o amor à liberdade.

Ashtar Sheran, Comandante da Confederação Intergalática, representa a energia do Arcanjo Miguel, a partir da 13ª dimensão de 

consciência, como Energia Crística Universal, com a missão de ancorar a operação Resgate, junto à Higienização Planetária, na qual 

estamos inseridos

Pureza e Astrea são os Elohim do quarto raio (o raio branco) da pureza, da perfeição, da esperança e da integridade. É o raio da chama da 

Mãe e da chama da ascensão, representando o desejo de conhecer e de ser deus por meio da pureza do corpo, da mente e da alma, por 

intermédio da consciência da Mãe Divina, que abarca as leis naturais que governam toda manifestação no plano terreno.



Chakras

Chama trina 

Chama Violeta

Chohans

Confucio

A Palavra chakra é um termo sânscrito que significa "roda" ou "disco" cada Chakra é simbolicamente representado por um lótus de 

número diferente de pétalas. Quanto mais pétalas tiver mais elevada será sua frequencia ou vibração. Nesta forma eles são percebidos por 

videntes como vórtices (redemoinhos) de energia vital, espirais girando em alta velocidade, vibrando em pontos vitais de nosso corpo. Os 

chakras são pontos de intersecção entre vários planos e através deles nosso corpo etérico se manifesta mais intensamente no corpo físico. 

São verdadeiros coletores  de energia

A poderosa Chama Trina é um “cálice sagrado” que temos no coração, o qual contém um átomo cuja estrutura é diferente do resto do 

nosso corpo. Esse átomo diferenciado materializa-se no momento da concepção, ou seja, no momento da fecundação do óvulo. Nesse 

momento forma-se a célula inicial que irá multiplicar-se dando vida a um novo ser. Nesse processo, quando o embrião está em formação, 

esse átomo portador da chama trina é ancorado dentro da estrutura celular que virá a ser o coração

 A Chama Violeta é uma energia de cura e transmutação ela apaga e dissolve os erros cometidos pelos filhos de Deus, transmuta estados 

mentais depressivos em um estado mental alegre e tranqüilo. Ela é mágica e alivia a dor física, emocional e mental e  é como uma 

poderosa vassoura cósmica que varre o lixo de nossas vidas passadas e presente, de nossas cidades, de nossa nação e do nosso planeta 

também. Queimando este lixo e transmutando-o em Luz; Luz que volta para o nosso Corpo Causal, aumentando, assim, a nossa riqueza 

espiritual.

Chohan é um termo usado com o significado de “Senhor” ou “Mestre”. Chohan designa um chefe. Cada um dos sete raios é chefiado por 

um Chohan a quem cabe focalizar a consciência Crística do respetivo raio. Foram escolhidos para serem o Chohan desse raio por terem 

incorporado e demonstrado a lei desse raio durante as suas inúmeras encarnações, passando por testes e iniciações ao longo da sua 

existência.

Mestre Confúcio, discípulo de Lanto. Teve sua última existência na China no período 551 AC - 479 a.C. Confúcio deu um grande 

exemplo de sabedoria e iluminação, principais atributos do Segundo Raio. Reverenciado como Sábio Supremo, deixou ensinamentos 

seguidos por mais de 2 mil anos, até que a revolução comunista proibisse o estudo do confucionismo e destruísse os templos em que ele 

era transmitido.



Cyclopea e Virginia

Deus e Deusa Meru

El Morya ou El Morya 

Khan

Elementais

Elohins

Cyclopea e Virgínia são os Elohim do quinto raio (o raio verde) da verdade, da cura, da constância e do desejo de precipitar a 

abundância. Cyclopea e Virgínia focalizam a pureza da visão singular, perdida quando a humanidade comeu o fruto da árvore do 

conhecimento do bem e do mal. Por meio do foco do Olho Onividente de Deus no chakra do terceiro olho, no centro da testa, irradiam a 

verdade do plano divino original por uma única chama verde que emite os sete raios coloridos dos Elohim. 


Deus e Deusa Meru são os Manus da 6ª Raça Raiz (conjunto de almas destinadas a encarnar na Terra). São os patrocinadores da 

educação, da aceleração do aprendizado, da mente, do coração, da alma e até do completo desenvolvimento do potencial das crianças que 

estão por nascer e por todas as crianças até a sua maturidade. Eles focalizam o Raio Feminino de Deus Pai/Mãe para este planeta, assim 

como o Deus Himalaya e sua chama gêmea (Manus da 4ª Raça Raiz) focalizam o Raio Masculino. Têm o seu retiro etérico sobre o Lago 

Titicaca, nos Andes, entre a Bolívia e o Peru. Deus só existe um. Quando usamos o termo Deus e Deusa, estamos nos referindo a um ser 

cósmico, que personifica a consciência divina no cargo que ocupa.

O Mestre Ascenso El Morya Khan, detém os cargos de Chohan do 1º raio da Vontade Divina, e chefe do conselho de Darjeeling da 

Grande Fraternidade Branca.  El Morya nos ensina a atingir a perfeição dos nossos atos e palavras. Seguindo seus ensinamentos, estamos 

sempre sob a proteção dos anjos do 1º raio, encontramos a Fé em Deus e a direção divina para tudo

Por interferência Divina, em beneficio de todos os seres de Luz que trabalham de forma a unificar os universos em nome do Amor 

Divino; O Criador concedeu a três Reinos, paralelamente, a oportunidade de evolução. Estes três Reinos são: Elemental, Angélico e 

Humano. Elementais são os dinamizadores das energias das formas na Natureza. Integram-se aos Elementos: Terra, Água, Fogo e Ar, da 

seguinte forma:   Terra: Gnomos, Duendes, Fadas, Elfos. Água: Ondinas, Sereias e Ninfas. Fogo: Salamandras. Ar: Silfos e Hamadríades. 

  

A palavra “Elohim” é plural do hebraico ‘Eloah’ que significa Deus. Pode ser traduzido também como ‘o Ser Poderoso’ ou ‘Ser 

Forte'.Elohim é um substantivo que se refere às chamas gêmeas da Divindade, que por sua vez compõe o 'Nós Divino'. Correspondem aos 

‘sete Espíritos de Deus’ mencionados no Apocalipse, bem como as ‘estrelas da manhã’ que cantavam com Deus no começo, quando o 

SENHOR revelou sua existência a Jó. Os sete Poderosos Elohim e suas chamas gêmeas são os construtores da forma de tudo o que 

vemos e têm sob a sua direção 'as quatro Forças Cósmicas', que detém o domínio sobre os elementais – gnomos, salamandras, sílfides e 

ondinas.



Eros e Amora

EU SOU

Gautama Buda

Grande fraternidade 

branca

Grande Sol Central

Duas vezes ele renunciou a uma vida gloriosa para auxiliar a humanidade. Hoje, é o Senhor do Mundo. Em sua última vida na Terra, há 

2,5 mil anos, ele foi o príncipe hindu Sidarta Gautama, o fundador do budismo.

A Grande Fraternidade Branca é uma ordem espiritual de santos do Ocidente e de adeptos do Oriente, que se reuniram ao Espírito de 

Deus. Eles transcenderam os ciclos de carma e renascimento e ascenderam para essa realidade superior, que é a eterna morada da alma. 

Os Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca, unidos para as metas mais elevadas, têm se dedicado em todas as eras e em todas as 

culturas e religiões, para inspirar as realizações criativas na educação, nas artes e nas ciências. É importante destacar que a palavra 

“branca” não se refere à raça, mas à aura de luz branca que circunda esses seres

O Grande Sol Central é o centro do cosmo; o ponto de integração do Espírito para a matéria. O ponto de origem de toda criação física e 

espiritual;  Quando nos referimos ao SOL e a seus atributos, precisamos  dar ênfase a sua condição de centro da identidade do universo. 

Antes de o universo existir, ele era apenas uma promessa de ser, que dormia no seio mais profundo do ser divino e absoluto. Brahman.

Eu Sou o Que Sou (em hebraico: ֶאְהֶיה ֲאֶשר ֶאְהֶיה, pronunciado Ehyeh Asher Ehyeh) é uma tradução comum em Português (ARA entre 

outras) da resposta de Deus usada na Bíblia hebraica quando Moisés perguntou seu nome. Ehyeh Asher Ehyeh é geralmente interpretado 

como significando que Eu Sou o que Sou,  é um dos Sete Nomes de Deus concedido em cuidado especial pela tradição judaica medieval. 

A frase também é encontrada em outras literaturas do mundo religioso, usada para descrever o Ser Supremo, em geral, remetendo para o 

seu uso em Êxodo. A palavra Ehyeh é considerada por muitos estudiosos rabínicos como sendo uma derivação de primeira pessoa do 

Tetragrammaton, ver por exemplo Yahweh.

Eros e Amora são os Elohim do terceiro raio (rosa) do amor divino, da onipresença, da compaixão, da caridade e do desejo de ser Deus 

em ação por meio do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Eros e Amora infundem o ar, a água, terra e fogo com a força coesiva 

do Espírito Santo, o princípio integrador da vida. Pelo poder do seu amor, planetas são mantidos em órbita e os elétrons permanecem em 

seus campos circulares estabelecidos



Guardiães da Chama

Hélios e Vestas

Hércules e Amazônia

Hostes Angelicais, 

Celestiais e de Luz

Kuan Yin

Kuthumi

Mãe do Mundo 

Aberta a todas as pessoas interessadas nos ensinamentos dos Mestres Ascensos, a  Fraternidade dos Guardiães da Chama é baseada na 

tradição de antigas ordens espirituais. Criada por Saint Germain e fundada em Washington, D.C., EUA, em 1961, por meio do seu 

mensageiro Mark L. Prophet, seu propósito consiste em reunir os guerreiros da Luz cuja missão é conduzir o planeta a uma nova Era de 

Ouro, de liberdade e de paz, a partir da consagração da chama da vida. O que é a chama? É o fogo espiritual, a centelha divina que arde 

em nossos corações.

Hélios e Vesta são os nossos principais patrocinadores, pois eles são para nós, Deus Pai-Mãe do nosso sistema solar. Eles são as almas 

gêmeas que focalizam para nós a luz do Deus Pai-Mãe, no sol espiritual por trás do nosso sol físico

Hércules e Amazônia são os Elohim do primeiro raio, azul, do poder, da perfeição, da vontade de Deus, da fé e da divina direção. 

Devotos deste raio têm o desejo de seguir a vontade de Deus por meio do poder do Pai, a Primeira Pessoa da Trindade.

Existem nove coros celestiais, classificando os anjos dos mais afastados aos mais próximos da humanidade. As hostes angélicas 

abrangem um tipo de evolução diferente da humanidade, com a sua individualidade flamejante e a pureza de sua devoção à divindade e 

aos arcanjos e hierárcas sob cujo comando servem. Os nove coros dos anjos tem outra divisão, classificada pela sua procimidade do 

Patrão, são dadas em Triades:  1ª Triade (Serafins, Querubins e Tronos) 2ª Triade ( Dominações, Virtudes e potestades) 3ª Triade ( 

Principados, Arcanjos e Anjos) 

A Deusa da Misericórdia (a Deusa da Compaixão) é a mais popular e difundida entre as divindades do Budismo Chinês.  No entanto, 

somente agora o Ocidente começa a saber dela. Ela é conhecida como Kuan Yin, Quan’Am (Vietnã), Kannon (Japão), e Kanin (Bali), ou 

Kwan Yin. Ela é a encarnação da compassiva amorosa bondade. Como a Bodhisattva da Compaixão, Ela ouve os lamentos de todos os 

seres. Kuan Yin tem uma grande semelhança com a Maria do Cristianismo, a Mãe de Jesus, e com a deusa tibetana Tara.  Sua influência 

se estende desde a criação até os desejos profundos de toda mulher que anseia ser mãe.

Kuthumi teve antes de sua ascensão, muitas encarnações em nosso planeta. Numa de suas passagens pelo Egito, foi o faraó Amenófis IV, 

empreendedor do culto ao Deus Aton, Supremo Ser Universal representado pelo Sol. Por devoção ao Deus Uno, mudou seu nome para 

Akenaton (servidor de Aton) e procurou libertar o povo egípcio das falsas noções religiosas e superstições. Infelizmente, o culto à Grande 

Divindade teve curta duração no Egito, pois não foi sustentada pelos sacerdotes após à morte do faraó.

Grande Senhora Imaculata



Maha Chohan

Maitreya

Melquizedeque

Mestre Afra

Mestre Djwhal Khul

Numa perspectiva espiritual, Melchizedek é responsável por receber a Luz criada por Metatron e distribuí-la para todo o Universo, 

adequando as vibrações da Luz para os níveis suportados em cada local. Melchizedek também recolhe a Luz gerada pelos povos e 

planetas para dentro de si mesmo, a fim de transformá-la, reajustá-la e elevá-la para os próximos patamares vibracionais. Por este motivo, 

a Sua Presença é tão sentida cada vez que um povo ou planeta vai ascensionar. Melquisedeque pode ser considerado o Educador da Luz.

O Mestre Afra, é o patrono da África e da raça negra. Afra foi o primeiro membro da raça negra a fazer a sua ascensão. Há muito tempo 

atrás ele sacrificou o seu nome e a sua fama para patrocinar um vasto continente e um povo poderoso. Quando Afra ascendeu, pediu para 

ser chamado simplesmente de "um irmão", ou frater, em Latim. Então, "um frater" tornou-se o nome de Afra. A raça negra, 

originalmente, fazia parte do que era conhecida como a raça azul e a raça violeta. A sua pele, na realidade, tinha um tom azul ou violeta.

O Mestre Djwhal Khul, trabalha sob a orientação do Mestre Kuthumi, ajudando-o intensamente no treinamento de discípulos avançados. 

Auxilia também ao Mestre El Morya por estar ligado a ele e ao seu trabalho. Ele tem sido chamado “O Mensageiro dos Mestres”. É 

profundamente erudito e sabe mais sobre os raios e as Hierarquias planetárias do sistema solar, do que qualquer outro Mestre. Alcançou 

seu mestrado na presente encarnação. Ele vem nos lembrar a todos, que somos discípulos, desde o aspirante mais humilde até o mais 

adiantado do Cristo. Atua como um transmissor de Luz. Seu trabalho consiste em ensinar e a difundir o conhecimento da Sabedoria 

Eterna a todos os que se disponham de coração a encontrar essas respostas. Seu raio de ação é a chama trina.

Lord Maitreya, como é também conhecido, atua como o Cristo Cósmico para toda a nossa galáxia, irradiando a Chama da Sabedoria e da 

Iluminação para todos os seus planetas e estrelas. Nessa função, em que representa o aspecto Deus/Filho, concede a Iniciação Solar aos 

Iluminados mais adiantados. Como Buda da Evolução para a Terra, ele mantém acesa a Chama Divina nos corações humanos.

Maha Chohan é o representante do Espírito Santo. Aquele que ocupa esse cargo na hierarquia representa o Espírito Santo de Deus Pai-

Mãe, de Alfa e Ômega, para as evoluções deste planeta e para o reino elemental. O retiro do Maha Chohan, o Templo do Consolo, está 

localizado no plano etérico com um foco no plano físico na ilha de Sri Lanka (antigamente conhecida como Ceilão), onde as chamas do 

Espírito Santo e do consolo estão ancoradas. Sua chama gêmea é Pallas Athena, a Deusa da Verdade.



Mestre Hilarion

Mestre Lanto

Mestre Nada

Mestre Portia

Mestre Ramatis

Chohan do Quinto Raio, sustenta os atributos divinos da verdade, abundância, ciência, concentração e cura

Teve a sua evolução como Sumo Sacerdote no Templo da Mãe Divina, no continente de Lemúria, onde hoje temos o Oceano Pacífico e 

em outras várias reencarnações na Atlântida. É conhecido como o Mestre do Poder da Precipitação. Um processo alquímico de atrair luz 

e substância cósmica do Universal, fazendo-a materializar numa forma física através da Ciência da Palavra Falada.

Chohan do Sexto Raio, ela sustenta os atributos divinos da paz, devoção, misericórdia, idealismo e cura. Mestra Nada era uma das 

divindades protetoras do planeta Vênus que veio como voluntária, juntamente com Sanat Kumara, para servir no grande plano de 

ascensão espiritual terrestre. Ela passou por várias encarnações nesse planeta, onde enfrentou muitos desafios e se aperfeiçoou na 

Bondade e no Amor. Seu Templo é o Rubi da Cura, no espaço etérico sobre a Arábia Saudita, de onde ela sustenta os atributos do Sexto 

Raio: devoção, compaixão, misericórdia, idealismo, sacerdócio e cura.

Deusa da oportunidade, da Liberdade, e da Justiça. Membro e porta-voz do Conselho Cármico. Complemento de Saint Germain. Atua 

juntamente com Kwan Yin, auxiliando-nos a restaurar a nossa Energia Crística, que se encontra de certa forma adormecida. Ela é um foco 

de luz muito poderoso que atua com diversas falanges da espiritualidade atuante nos planos mais próximos a humanidade terrena.

O Mestres Ramatis e Kuthumi, são na verdade a mesma fonte de consciência. Como Ramatis, este nosso Irmão Maior, exerce hoje a 

função de Secretário Geral da FRATERNIDADE DA CRUZ E DO TRIÂNGULO, que se empenha em divulgar os ensinamentos de 

JESUS, paralelamente com a tradição espiritualista do Oriente, estabelecendo assim, um profícuo intercâmbio entre as correntes 

espiritualistas do Ocidente e as fraternidades iniciáticas do mundo Oriental, com significativo proveito para toda a Humanidade. Ramatis 

foi Nathan, o grande conselheiro de SALOMÃO; Essen, filho de Moisés e fundador da fraternidade Essênia, fiel seguidor dos 

ensinamentos Kobdas; e mais recentemente, Phylon de Alexandria, contemporâneo de JESUS, por cuja segurança muito lutou.



Mestres Ascencionados

Na Mo Y Ju Kuan Yin 

Namo Kuan Shi Nin 

Pu’sa 

Om Mani Padme Hum

Omri-Tas

Oromasis e Diana

Paulo - O Veneziano

Omri-Tas é o Governante do Planeta Violeta. Como Saint Germain nos disse, Omri-Tas carrega tal intensidade da chama violeta e do 

Sétimo Raio em sua aura que ela se estende muito além do tamanho atual da Terra.

Oromasis e Diana são os diretores do elemento fogo, encarregado dos seres elementais do fogo, chamado de salamandras, servindo este 

planeta. Seu escritório serve sob a direção das quatro forças cósmicas focada no Hub e estas chamas gêmeas também servem de retiro de 

Hércules no Half Dome no Parque Nacional de Yosemite.

Sustentando as energias do Espírito Santo para a humanidade, é quem nos dá o alento da vida. Paulo, o Veneziano é o Maha Chohan da 

Grande Fraternidade Branca. Nessa função, canaliza a Luz do Coração do Universo, para os Chohans ou diretores dos Raios. Representa 

a energia do Espírito Santo para a humanidade, que vivifica toda forma de vida nos reinos humano e elemental. É dele que recebemos o 

primeiro alento quando nascemos e, quando desencarnamos, é também ele que recebe o nosso último suspiro.

OM - Dissolve o orgulho. MA - Liberta do ciúme e da luxuria. NI - Consome a paixão e os desejos. PAD - Elimina a estupidez e danos. 

ME - Liberta da pobreza e possessividade. HUM - Consome a agressão e o ódio. Significado, "Veja a jóia no Lótus".

Verdadeiramente, os Grandes Mestres Ascensionados são Deuses.Não é de admirar na mitologia das eras antigas, que suas atividades nos 

tenham sido transmitidas em forma de mitos e fábulas. Eles manejam, sempre, tremendo Poder Divino, porque se firmam com inflexível 

determinação na Grande "Presença Divina" e em conseqüência todo poder lhes é dado, pois eles são a total Manifestação da Perfeição

Eu me refugio na luz de Kuan Yin

Eu Chamo pela Bodisatva Kuan Yin, Aquela que vê e ouve o sofrimento do Mundo. Namo (Sânscrito) -  uma homenagem ao Sagrado 

nome de Kuan Yin, Salve! Kuan (Chinês) aquela que cuida e observa.  Shin  (Chinês)  o mund.o Yin (Chinês) - Som / Voz.  Pusa 

(Sânscrito) Bodisatva



Paz e Aloha

 Querubins 

Quatro corpos inferiores

Raios Cosmicos

Saint Germain

Sananda

Sanat Kumara

Os Sete Raios Cósmicos são Chamas que integram o Fogo Sagrado, energias qualificadas com as Virtudes e Dons Divinos

Chohan do Sétimo Raio, Violeta. É hoje o Diretor da Era de Aquário. A era anterior, a de Peixes, foi dirigida pelo Mestre Sananda. Saint 

Germain é hoje o responsável por todos nós e pelo nosso Planeta, missão essa recebida do Mestre Sananda, que embora tenha hoje sob 

sua responsabilidade, missões muito mais relevantes e elevadas, ainda continua conosco por puro amor.

Sananda é o dirigente máximo do sistema solar. É um disciplinador, um homem de vontade e controle de ferro. É hoje o Instrutor do 

Mundo e continua trabalhando incansavelmente pelo despertar da consciência Crística na humanidade. Seu trabalho nessa época é de 

grande responsabilidade, pois a Ele cabe dirigir o pensamento do Ocidente, de seu presente estado de inquietude, para as águas pacíficas 

da certeza e do conhecimento, e de preparar o caminho, para a vinda do Instrutor do Mundo.

Sanat Kumara é um Grande Ser de Luz, Regente do Planeta Vênus, cuja população vive em dimensões muito elevadas. É também 

conhecido como o Ancião dos Dias e Deus da Paciência. Seu complemento divino é Vênus, co-regente do planeta Vênus. Sua chegada ao 

nosso Planeta, data de aproximadamente dezoito milhões de anos a.C., correspondente ao periodo da raça Lemuriana, ou terceira raça 

raiz, quando o nosso planeta estava imerso em trevas, onde ele se ofereceu para sustentá-lo com sua própria Luz e instalou a Chama Trina 

no coração dos homens.

Paz e Aloha são os Elohim do sexto raio (o raio púrpura e dourado) da paz, da fraternidade, do verdadeiro ministério de Cristo e do 

desejo de estar a serviço de Deus e do homem por meio da mestria da Consciência Crística. A partir do seu Templo da Paz, localizado no 

reino etérico sobre as ilhas do Havaí, irradiam faixas da paz do Cristo Cósmico para todo o planeta como uma rede de consciência do 

Cristo Cósmico

Os querubins são seres que têm asas e uma forma [semelhante] a humana (Êxodo 25. 20). Em algumas passagens vemos querubins com 

forma de animais (Ezequiel 41. 18-19). Em outras, temos querubins descritos em formas estranhas, mesclados com características de 

pessoas e animais. Por exemplo: Em Ezequiel 1. 5- 8, esses seres tinham 4 rostos, 4 asas, mãos que saiam de debaixo das asas, etc. Esses 

seres estão sempre ligados a glorificação da majestade e grandeza de Deus (Apocalipse 4. 6-8).

Os homens vivem em uma realidade física, esta realidade física é vivenciada em nosso dia-a-dia pelos nossos quatro corpos chamados 

inferiores: 1º Corpo Fisico 2 º Corpo Emocional 3º Corpo Mental 4 º Corpo espiritual



Santo Cristo Pessoal

Serafins 

Serapis Bey 

Summit Lighthouse 

Zaratustra

Chohan do Quarto Raio (Branco Cristal), sustenta os atributos divinos da pureza, ascensão, artes, ressurreição, autodisciplina e ordem.

Seu nome é com frequência associado às antigas Escolas dos Mistérios, porém, sua energia é muito mais antiga. Embora tenha sido 

venerado neste planeta como o Deus Osíris na Atlântida, como Hermes Trimegisto e como Thoth, a sua atividade na Terra é muito mais 

antiga do que isso.

Fundada em 1958 em Washington, EUA, por Mark L. Prophet sob o patrocínio do Mestre Ascenso El Morya, a Summit Lighthouse, 

organização religiosa e filosófica independente, tem como propósito central despertar o potencial ilimitado do homem, a partir da 

publicação dos ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca, seres de Luz que já viveram na Terra, enfrentaram 

desafios semelhantes aos nossos e conseguiram atingir o ápice do desenvolvimento da alma, por isso atuam hoje como instrutores da 

humanidade.

O Mestre Ascenso Zaratustra (ou Zoroastro em grego) é o mais alto iniciado no fogo sagrado neste planeta e governa as energias do 

Fohat. Foi o fundador do Zoroastrismo, uma das mais antigas religiões do mundo. Ninguém sabe ao certo sua data de nascimento e locais 

por onde passou, mas alguns estudiosos estimam que ele viveu por volta de 1.000 a.C, na região da Ásia. Segundo a tradição, Zaratustra 

saiu de casa aos vinte anos deixando a mãe, o pai e a esposa para encontrar a Verdade. Após 10 anos de busca teve sua primeira visão: 

um ser brilhante que o levou até a presença de Ahura Mazda (Sanat Kumara) e outros cinco seres radiantes, perante os quais ele não 

conseguia visualizar sua própria sombra, devido à grande luz que eles tinham. Os ensinamentos de Zaratustra passaram de geração a 

geração pela tradição oral e muitos dos textos escritos sobre sua vida e ensinamentos perdeu-se ou foi destruído.

O Santo Cristo é o nosso mediador entre o Espírito de Deus e a Alma. O Pai permite nossa vida livre mas não pode compartilhar de nosso 

dia a dia, de nossos erros. Ele mantém a concepção de nossa pureza. Nosso Pai no céu, é puro, ele é perfeito, ele é algo que nossa mente 

impura e suja, vivendo aqui na terra não pode nem imaginar. Ele protege nossa identidade etérea e divina. Assim, como já dissemos antes, 

ele criou um anjo da guarda, que é nosso Santo Cristo Pessoal para nos intermediar.

OS serafins são descritos da seguinte forma: “cada um tinha seis asas: com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas 

voava”. Da mesma forma que os querubins, os serafins sempre estão ligados a glorificação da majestade e grandeza de Deus  São seres 

que, acima de tudo, estão à serviço do Reino de Deus. 


