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Coletânea de Decretos

1. INTRODUÇÃO
PALAVRA FALADA
“O

som é o mais sublime dos poderes. Pela palavra falada, damos vida ao que está
inanimado. O mantra (palavra ou sílaba, falada ou cantada em certo ritmo e tonalidade)
tem o poder de materializar no mundo da forma as forças que estão latentes em outros
planos, invisíveis ao ser humano. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e
o Verbo era Deus...(João 1, 1-2). Pelo poder da Palavra Criadora, tudo que existe no
mundo da forma foi construído por DEUS-PAI-MÃE e os seus auxiliares, os iluminados
(Logos Solares, Elohins, Mestres Ascensionados, Arcanjos, Anjos, etc).
O universo foi criado, juntamente com tudo que nele existe, pelo poder do som. Pelo
poder do som o homem foi criado e pelo poder do som criamos e recriamos, construímos,
preservamos, renovamos ou destruímos um futuro melhor. O som é vida e criação. Se
todos pudessem ver o efeito atrativo e magnético da palavra falada no mundo da forma e
nos planos sutis, empregariam melhor as palavras no cotidiano.
Quando reconhecemos o poder da palavra, damos um passo para o entendimento da
Magia do Verbo. Cada som, palavra falada ou cantada, faz vibrar átomos e forças nos
planos sutis (latente, invisível) tornando-se uma ordem para que aconteça no mundo da
forma o que foi invocado. O som é poderoso porque é a materialização das cores que
existem no Cosmo, emanadas de DEUS-PAI-MÃE.”

Extraído do livro: A Hierarquia dos Iluminados - Os portadores da Luz Azul, de Narcy C. Fontes, Editora
Madras.

DECRETOS
Os decretos são dádivas que recebemos de Deus, estudados e revelados pelos Mestres
para nos auxiliar a melhorar nossas vidas.
Os decretos devem ser falados, repetidos pelo menos 3 vezes cada um, porque de
acordo com a Lei Cósmica, o poder místico do 3 vezes é mais intenso e serve para
magnetizar uma maior concentração de vibração.
Essas vibrações são aprendidas, amplificadas e dirigidas por numerosos Seres Cósmicos
para um determinado ponto do Globo, onde é utilizado beneficamente para todo o
Planeta.
Devemos decretar com consciência, escutando bem aquilo que está sendo dito, para
cada vez mais entrarmos em sintonia com o nosso “EU DIVINO”.
O chacra da garganta (laríngeo) é um vínculo de atividade do primeiro raio (azul),
responsável pela expressão da vontade, tanto pessoal como divina. Trabalhando com
esse chacra, estaremos ativando a glândula Tireóide responsável pelos hormônios, que
nos auxiliam no equilíbrio do psicofísico.
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AFIRMAÇÃO
Afirmação é um decreto espiritual que tem o poder de modificar antigos padrões de
pensamentos em imagens positivas dentro de sua aura. Com isso vamos libertando-nos
de impressões contraditórias e formamos pensamentos criados pelo uso inconsciente da
palavra, que seguem por milênios na aura dos indivíduos.
Afirma a ação da verdade do homem no seu ser, na sua consciência e no seu mundo.
MANTRAS
Fórmula ou invocação mística, freqüentemente em sânscrito, para ser recitada ou
cantada.
O mantra OM é o mais sublime dos mantras, é o Som Cósmico da Criação.
Os mantras são usados como instrumento de integração com os Planos Superiores.
Alguns mantras importantes são: AUM, UM, AMÉM, HOSANA, ALELUIA, JESUS, OM,
ELOHIM, IAO, EU SOU.
Os mantras podem fortalecer e dar vitalidade a alguns órgãos do corpo humano como
exemplo: IEOUA, o I vitaliza o cérebro, o E vitaliza a garganta, o O vitaliza o coração, o U
vitaliza o plexo solar e o A vitaliza os pulmões. Devem ser feitos 3 ou 7 vezes
seguidamente ou uma só vogal para fortalecer o órgão correspondente.
CHAMA VIOLETA
A chama violeta é uma graça concedida por Deus, que vai permitir que se purifiquem
todos os homens da Terra. Ela irá nos ajudar a atravessar esta mudança de milênio
transmutando todas as nossas imperfeições e erros (desta e de outras vidas) em
perfeição.
Com o emprego da chama violeta entraremos rapidamente na alta freqüência da vibração
do nosso corpo físico, mental e emocional. Ela se manifestará por sua perfeição em nós e
em torno de nós, porque quanto mais rápidas as vibrações, mais as pessoas se afastarão
das energias desqualificadas das criações humanas.
O Mestre Saint Germain é o patrocinador da chama violeta e é Ele quem rege o sétimo
Raio que está e estará atuando na Terra por dois mil anos, na chamada Era de Aquário
da liberdade, quebra de conceitos e de uma qualidade de vida maior.
Este raio está ligado ao chacra da coroa (coronário), situado no alto da cabeça e sua cor
é a violeta.
As qualidades do raio Violeta são: Transmutação, Perdão, Misericórdia, Liberdade,
Justiça, Tolerância, Purificação, Diplomacia, Equilíbrio e Profecia.
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PRESENÇA “EU SOU”
A Divina Presença “EU SOU” (“I AM”) é o nosso Deus interno, a Centelha Divina que
sustenta e alimenta nosso corpo, alma e espírito.
É o modelo Divino de Perfeição em que devemos nos espelhar.
Ela se encontra acima de nossa cabeça, onde nossos braços podem alcançar. O “EU
SOU” é uma ponte de ligação com o Cosmo e tem seu foco de Luz direcionado para o
coração de cada indivíduo.
Pode atender aos nossos apelos nos ajudando nos momentos difíceis, com inspirações,
soluções e curas para os nossos males, pois é a Presença de Deus que habita em nós.

CHAMA TRINA
A Chama Trina é a Luz Divina enviada pela presença do “EU SOU” como a dádiva da
vida, da consciência e do livre arbítrio.
Ela se encontra no Templo Coração, no Altar Divino para que, através do Amor (raio
rosa), da Sabedoria (raio amarelo) e do Poder da Divindade (raio azul) ali ancorada, a
Alma possa realizar sua razão de ser no plano físico.

AUXÍLIO AO PRÓXIMO
Quando queremos ajudar alguém, devemos ligar-nos sempre a nossa presença “EU
SOU” da outra pessoa.
O decreto da Chama Trina é muito bom no auxílio ao próximo, e ele deve ser feito da
seguinte maneira:
 Decretar 3 vezes para nós:
EU SOU, EU SOU, EU SOU
A PRESENÇA DIVINA
MANIFESTANDO EM MIM AGORA
O PODER, O AMOR E A SABEDORIA
 Decretar 3 ou mais vezes para a outra pessoa:
EU SOU, EU SOU, EU SOU
A PRESENÇA DIVINA DE [Nome]
MANIFESTANDO NELE(A) AGORA
O PODER, O AMOR E A SABEDORIA
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CHACRAS
Em sânscrito significa “roda, disco, círculo”. São vértices esféricos, situados no corpo
etéreo. Agem como receptores e transmissores para os 7 raios, alterando nossa atividade
no plano físico, através das glândulas endócrinas, as quais afetam as substancias num
nível das funções orgânicas do equilíbrio mental e emocional. Através dos chacras, as
energias são sincronizadas e distribuídas ao corpo. Existem muitos chacras no nosso
corpo, mas para entendermos essa rede energética sutil, estudamos os 7 maiores que
são:
1º CHACRA: BASE (ou Raiz)
Situa-se na base da coluna e relaciona-se com a quantidade de energia física, com a
vontade de viver, vitalidade e com a força. Age como gerador, ativando os que o rodeia.
Quando o chacra da base está bloqueado, bloqueia-se a maior parte da vitalidade física e
da força vital, falta força física podendo ficar doente. Relaciona-se também com a
segurança, ligado com o comprometimento ao planeta Terra, com a responsabilidade,
com a auto-afirmação. O sentimento desse chacra é o medo, ansiedade e preocupação,
pega na base da coluna, pernas e pés (é o que sustenta o corpo). O desequilíbrio desse
chacra traz alienação, nervosismo, necessidade de alimentos pesados e de muitas horas
de sono, torna as pessoas agressivas.
A cor desse chacra é o VERMELHO, ele governa as glândulas supra-renais, coluna
vertebral e rins.
Este chacra está relacionado com o ELEMENTO TERRA.
2º CHACRA: SACRO ou ESPLÊNICO (ou Prostático)
Situa-se na região pélvica. Relaciona-se com a sensação e prazer da pessoa. Quando
este chacra está aberto, a pessoa sente sua força sexual e potência, quando obstruída,
sua força sexual estará fraca, faltando o impulso, negando-lhe o prazer que proporciona.
Como o orgasmo banha de energia vital o corpo físico, esse deixará de ser alimentado, e
dessa maneira não receberá a nutrição psicológica da comunhão e do contato corporal
com o outro.
Esse chacra relaciona-se com o prazer e a sua cor é o ALARANJADO, governa as
gônadas e sistema reprodutor.
Seu desequilíbrio traz histeria e sensualidade excessiva.
Este chacra está relacionado com o ELEMENTO ÁGUA.
3º CHACRA: PLEXO SOLAR (ou Umbilical)
Está relacionado ao grande prazer que vem do nosso profundo conhecimento relacionado
com o Universo. Está vinculada a vida emocional do indivíduo e está ligada a mente, pois
os processos mentais regulam a vida emocional (1º cérebro). A compreensão mental das
emoções traz equilíbrio e aceitação da realidade. Esse chacra em desequilíbrio poderá
trazer problemas de influência no astral. Se este centro estiver fechado, obstruirá os
sentimentos não lhe permitindo sentir coisa alguma, tornando um obstáculo entre o
coração e a sexualidade, e o sexo não estará ligado ao amor, tornando-se racional, sem
sentimento. Relaciona-se também com a necessidade de poder e domínio. O
desequilíbrio traz falta de cooperação, tendência ao fracasso, dominação, submissão e
inveja. Controla o sistema nervoso, fígado, vesícula biliar, pâncreas e estômago. Sua cor
é o AMARELO-OURO.
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3A Chacra dorsal: Está associado a nossa intenção de cuidar da saúde física. É
conhecido como o centro de cura e da cura espiritual, estando a pessoa ciente do seu
lugar no Universo. É relacionado ao elemento fogo. O mantra sobre este chacra é U. A
cor é o AMARELO-OURO.
Por quê os 3 chacras inferiores promovem a instabilidade na vida?
1º chacra: Eles despertam em nós o medo, preocupação e ansiedade, o que vai causar
uma compulsão impetuosa e constante. Gera também o medo de perder alguma coisa, é
a mente racional estimulando uma série ilimitada de possibilidades futuras com o que se
preocupar. Isso vai criando problemas nas supra-renais, afetando os rins, etc.
2º chacra: Gera decepção, frustração e aborrecimento, criando medos constantes de
perda, compulsão impetuosa e tédio.
3º chacra: Gera ressentimento, ira, ostentação e ódio e vai gerar também compulsão
impetuosa constante de perdas e a ameaça ao nosso poder. Estimula o contra-ataque, e
continuamente nos defendendo tentamos manter o controle.
4º CHACRA: CARDÍACO
Associa-se ao amor, é o veículo através do qual amamos a família e a humanidade. Isto
só vai acontecer se você gostar de si próprio. É o chacra que metaboliza energia do amor
e é através dele que flui a energia do sentido da vida. Através desse centro ligamos
cordões ao centro do coração das pessoas com as quais mantemos relações amorosas.
Com este chacra aberto, a pessoa vê todo indivíduo como semelhante. Ele vê a
unicidade, a beleza e a luz interior em cada ser nos seus aspectos negativos e nos seus
aspectos subdesenvolvidos. Quando esse chacra está fechado, a pessoa tem dificuldade
de amar no sentido de dar sem receber retorno.
Para os curadores, este chacra cardíaco é o mais importante. Todas as energias
metabolizam através dos chacras (base), sobem pela corrente de força vertical,
atravessando as raízes do chacra que está na coluna vertebral e entram no coração,
antes de saírem pelas mãos e olhos do curador. No processo da cura, o coração
transforma as energias do plano da Terra em energias do plano espiritual e vice-versa
para serem usadas pelo paciente.
4A Chacra dorsal: O chacra 4A é o centro através do qual agimos no mundo físico. Se
esse chacra gira no sentido horário, tomamos uma atitude positiva nas realizações das
coisas da vida e veremos outras pessoas como sustentáculos das realizações,
experimentamos a concordância entre a nossa vontade e a vontade divina. Se ele gira ao
contrário, supomos que a vontade de Deus e das pessoas se opõe a nossa, as pessoas
são um estorvo no nosso caminho, nos impedindo de obter aquilo que queremos. Ao
invés de vê-los como colaboradores, sentimos o universo e a vida como um sítio hostil. A
solução para esta situação consiste em compreender o modo como ela cria o ambiente
hostil através de sua agressão, e em seguida arriscar-se a deixar a coisa fluir e verificar
se é possível deixar de controlar.
O chacra refere-se ao coração, abrangendo todo sistema circulatório, relacionando com a
glândula Timor e também com o corpo astral.
Sua cor é o VERDE ou o ROSA.
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5º CHACRA: LARÍNGEO:
Associa-se a tomada de responsabilidades das necessidades pessoais. É o centro da
fala, é o útero da palavra, é o canal da expressão, é o encarregado da vontade de
criar/fazer, é encarregado do sentimento do reconhecimento de que o universo nos traz
tudo o que necessitamos para realizar o que se veio fazer nessa encarnação e através
dele criamos nosso mundo pessoal. É importante a consciência de que o mundo não é
hostil, pois se há hostilidade, se há essa crença, a pessoa atrai hostilidade. Esse é o
centro da abundância cujo símbolo, a cornópea, rege a glândula Tireóide e Paratireóide.
São encarregados da combustão dos alimentos, regula também o cálcio das células no
sangue. Está ligado a clariaudiência, contato com os mestres (ouvido).
5B Chacra nas costas: Está associado ao sentido pessoal dentro da sociedade e da
profissão, realização profissional. Se há desconforto nessa área significa que esse chacra
está bloqueado. O sentimento é o medo do fracasso e esse medo impede de sair e
realizar o que queremos. Quando aberto, a pessoa se sente bem sucedida e feliz,
cumprindo sua tarefa na vida, sentindo o apoio do universo, dará sempre o melhor de si.
”SUCESSO INTERNO”, não importa onde. Sua cor é o AZUL-ANIL.
Obs: Mantras e decretos ajudam o laríngeo.
6º CHACRA: FRONTAL
Está associado à capacidade de visualizar e entender os conceitos mentais. Associa-se a
maneira que nós vemos o mundo e como percebemos o que o mundo nos responde.
6A: É o centro da vidência e da percepção. A glândula correspondente é a Pituitária. Se o
chacra estiver obstruído as idéias criativas não fluirão. Para ativar, colocar papel celofane
azul escuro (índigo) numa lâmpada nesse chacra.
6B: Acima da nuca, está relacionado com a implementação (realização) das idéias. Ser
prático=fazer. Quando o 6A está aberto e o 6B fechado, a pessoa tem muitas idéias
criativas que parecem nunca funcionar, não consegue atrair energia para realizar seus
projetos.
Sua cor é o AZUL ÍNDIGO.
Obs: A = frente (sentimento), e B = atrás (vontade).
7º CHACRA: CORONÁRIO
Localizado no alto da cabeça representa a integração da personalidade com a vida e
aspectos espirituais da luminosidade. Corresponde a glândula pineal, o seu sentido é a
sabedoria. Os chacras e as glândulas basicamente determinam o estado de saúde e as
condições psicológicas do indivíduo. No plano emocional e mental, o indivíduo é aquilo
que seu sistema glandular faz com que ele seja. Os chacras atuam como transformadores
que reduzem as energias sutis e as traduzem em atividades hormonal, nervosa e celular
no corpo físico.
Sua cor é o VIOLETA.
Obs: Os 7 chacras básicos estão relacionados ao revestimento da essência (7 corpos),
pois eles se conectam a consciência nesses diferentes corpos, ou seja, cada um dos 7
chacras está diretamente ligado a um corpo que por sua vez estão relacionados com a
vida e ao desenvolvimento do planeta Terra. É o plano de Deus para o homem.
-9-
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OS SETE RAIOS
O Plano Divino do Reino Celestial como na Terra, está dividido em seções de sete ou em
sete raios. A esfera de atividades desses raios e seus diretores ou mestres são:
1º RAIO: AZUL
Representa a vontade pura de Deus, a fé, a proteção, a força e o poder.
Seu diretor é o Mestre EL MORYA.
O arcanjo é MIGUEL.
As pessoas que pertencem a este raio ocupam geralmente cargos de chefia, possuindo
energias ilimitadas e capacidade para executar qualquer coisa.
Este raio está ligado ao chacra da garganta e sua cor é o azul.
As qualidades do raio AZUL DO PODER são: perfeição, proteção, vontade de Deus e
suas leis, luz, energia, coragem, domínio, governo, negócios, comércio, transportes, lei
cósmica e natural.
2º RAIO: DOURADO
Representa a sabedoria, o equilíbrio e a iluminação.
O Mestre KUTHUMI foi seu diretor até sua ascensão como Instrutor do Mundo,
juntamente com o Mestre Jesus.
O Diretor deste raio atualmente é o Mestre CONFÚCIO.
As pessoas que pertencem a este raio estão relacionadas com o ensino e com os
doutrinadores, a ele pertencem as pessoas de coração compreensivo e com
discernimento.
O arcanjo é JOVIEL.
Este raio está ligado ao chacra do plexo solar, sua cor é o amarelo ouro.
As qualidades do RAIO DOURADO DA SABEDORIA são: percepção do eu divino,
iluminação, humildade, razão divina, compreensão, consciência cósmica, discriminação
entre o bem e o mal, inteligência, engenhosidade, mentalidade aberta, intuição,
perspicácia.
3º RAIO: ROSA
Representa o amor divino, adoração, beleza e fraternidade.
A Mestra ROWENA é Diretora.
As pessoas que fazem parte deste Raio amam a beleza em todas as suas manifestações,
são amáveis e compassivas.
O seu arcanjo é o SAMUEL.
Este raio está ligado ao chacra do coração.
As qualidades do RAIO ROSA DO AMOR são: amor divino, adoração a Deus, tolerância,
diplomacia, capacidade de renúncia, altruísmo, beleza, conforto, graça, harmonia,
criatividade, compaixão, compreensão, unidade, adesão, coesão, comunhão com a vida.
 Os 3 primeiros raios formam a nossa Chama Trina que está em nosso coração e tem
milímetros de tamanho. Quando Jesus ascensionou, sua chama trina era do tamanho
do seu Corpo Casual. Para ascensionarmos, precisamos expandir a nossa Chama
Trina.

- 10 -

Coletânea de Decretos

4º RAIO: BRANCO CRISTAL
Representa a pureza, ressurreição e ascensão. O seu diretor é o Mestre SERAPIS BEY.
Procedem deste raio os artistas, arquitetos e pessoas dotadas de grande perseverança.
ASTREA atua no 4º raio como um Elohim, com sua espada purificando nossos corpos
inferiores.
O arcanjo deste raio é GABRIEL. O branco cristal é o nosso tubo de Luz e nossa ligação
com a Presença do “EU SOU” através do nosso cordão de cristal, que nos liga à nossa
Fonte Superior, trazendo para nós a intuição.
Este raio está ligado ao chacra da Alma (fica na região do umbigo) sua cor é o Branco
Cristal.
As qualidades do RAIO BRANCO DA PUREZA são: perfeição, pureza, autodisciplina,
equilíbrio, moralidade, vida, esperança, alegria, bem-aventurança espiritual, integridade,
lei, ordem, ressurreição e ascensão.
5º RAIO: VERDE
Representa a verdade, o rigor e a lei. Este raio é dirigido pelo Mestre HILARION (ele foi o
apóstolo Paulo em outra encarnação).
As pessoas pertencentes a este raio são os cientistas, pesquisadores, médicos,
enfermeiros, irmãs de caridade e curandeiros.
O arcanjo é RAFAEL.
Este raio também atua no chacra próximo ao coração chamado Chacra do Timo, sua cor
é o Verde da verdade e da cura.
As qualidades da CHAMA VERDE DA VERDADE E DA CURA são: abundância, verdade,
prosperidade, ciência, saúde, cura, integridade, rejuvenescimento, regeneração,
concentração e dedicação.
6º RAIO: VERMELHO RUBI
Representa a paz, colaboração e dedicação aos semelhantes.
O Mestre Jesus foi diretor deste raio até pouco tempo quando ascendeu a Instrutor do
Mundo, juntamente com o Mestre KUTHUMI.
Atualmente é a Mestra Nada a Diretora do 6º raio. Sua característica é o amor.
Pertencem a este raio os sacerdotes e as pessoas dotadas de muita religiosidade, que se
dedicam a servir a humanidade, muitas vezes sem obter reconhecimento pelos serviços
prestados.
Seu arcanjo é URIEL.
Este chacra está ligado ao chacra da base, sua cor é vermelho rubi.
As qualidades do RAIO VERMELHO DA PAZ são: fraternidade, paz, vida familiar
inspirada nos ensinamentos de Cristo, bondade, sagrado ministério, devoção, amor,
serviço a Deus.
7º RAIO: VIOLETA
Representa a misericórdia, a transmutação e a liberdade.
Quem rege este raio é o Mestre Saint Germain, que o fará durante os próximos 2 mil
anos. A chama violeta é o instrumento que transforma todos os erros e imperfeições em
perfeições.
Quando a humanidade a utilizar com perseverança e ritmicamente, a Terra será salva.
As pessoas que pertencem a este raio possuem aptidões e grande amor pela liberdade.
Saint Germain foi São José no tempo de Jesus. O arcanjo é Ezequiel.
Este chacra está ligado ao chacra da coroa, sua cor é violeta.
As qualidades do RAIO VIOLETA DA LIBERDADE são: transmutação, perdão,
misericórdia, liberdade, justiça, tolerância, purificação, diplomacia, equilíbrio, profecia.
- 11 -
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O Mestre Saint Germain é o patrocinador da Chama Violeta que irá nos ajudar a
atravessar esta mudança de milênio, limpando todas as nossas imperfeições desta e de
outras vidas, para que possamos nos purificar e ajudar a limpar as impurezas e
imperfeições das pessoas e de todo o planeta Terra. Porque é através desta purificação e
transmutação que iremos despertando nossa consciência e o contato com nosso Mestre
interno.
Para tanto só nos resta agora entrar em ação decretando muito a Chama Violeta e
agradecendo ao Mestre Saint Germain e a todos os Mestres dos outros raios a
oportunidade de estarmos fazendo este trabalho de despertar da consciência, e colocar
em prática tudo aquilo que fomos adquirindo com nosso aprendizado.
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2. A GRANDE INVOCAÇÃO
1ª PARTE: Período anterior à chegada do Cristo Maitreya
Do ponto de luz na mente de Deus
Que flua luz às mentes dos homens
E que a luz desça a terra
Do ponto de amor no coração de Deus
Que flua amor aos corações dos homens
Que Cristo retorne a Terra
Do centro onde a vontade de Deus é conhecida
Que o propósito guie as pequenas vontades dos homens
O propósito que os Mestres conhecem e servem
Do centro a que chamamos a raça dos homens
Que se realize o plano de amor e luz
E feche a porta onde se encontra o mal
Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino
Sobre a Terra hoje e por toda a eternidade
Amém.
INVOCAÇÃO MAIOR
2ª PARTE: Após a chegada do Cristo Maitreya (03/06/1985)
Da presença sublime em nossos corações
Ó Cristo, ó redentor
Recebe a chama ardente do nosso grande amor!
Da presença real que coroa as nossas mentes
Ó Cristo, ó potentado
Acolhe a luz nascente e o poder despertado!
Do tímido embrião da nossa inteligência
Ó redentor, ó santo
Fabrica o teu bordão, manda tecer teu manto!
Porque queremos fechar para sempre a porta ao mal
Ó Cristo, ó nosso irmão
Mostra-nos tua face e estende-nos a mão!
Que a luz, o amor e o poder do pão
Se manifestem por teu intermédio
Sobre nós, em nós e por nós
Eternizando o plano sobre a Terra!
Amém.
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3. INVOCAÇÃO PLANETÁRIA
Do centro do universo
Das profundezas do ser
Do coração do cosmos
Que desça o fogo a Terra!
Que ele destrua a podridão
Que ele ascenda novas luzes!
Das pequenas presenças
Nos corações dos seres
Que habitam a Terra inteira
Que ascenda o fogo ao céu!
Que a chama se eleve e brilhe
Que a chama derreta a forma
Que a forma não prenda mais!
Os fogos da matéria e do espírito
São um só!
A Terra inteira é fogo, é luz, é Cristo
É um sol no céu, uma estrela da liberdade!
Eu sou o amor
Eu sou a luz
Eu sou o Cristo!
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1.
VISUALIZAÇÃO: Visualizar como nos dizeres do Decreto
DECRETO DA PROTEÇÃO DO ARCANJO MIGUEL
Em nome da presença de Deus eu sou
E do bem amado arcanjo Miguel
Apelamos aos anjos azuis com suas espadas flamejantes
Cortai de nós toda linha de força inferior, libertando-nos
Arcanjo Miguel sela-nos na chama azul (3X)
Eu sou a proteção do arcanjo Miguel atraindo a luz do planeta
Eu sou a chama da libertação expandindo-se por toda a Terra
Eu sou a proteção e a libertação do arcanjo Miguel agora
Eu sou, eu sou, eu sou.
2.
RENUNCIANDO AS FORÇAS NEGATIVAS
E nome da minha presença divina eu sou
Renuncio a todas as forças que dei ao meu externo
Renuncio a todas as forças que depositei nas coisas supérfluas
Renuncio a todo poder das trevas que eu criei
Tudo que penso, falo e faço estão sob o controle da presença divina
3.
PROTEÇÃO
Em nome do poderoso arcanjo Miguel, afirmo:
Eu sou a presença divina em volta deste santuário e em cada
Discípulo da luz, na cidade de São Paulo, no Brasil e em
Torno de todo o planeta
Eu sou um poderoso círculo de proteção magnética, um anel intransponível
Eu sou a protetora cintura eletrônica, que é invencível e
Repele todo o pensamento perturbador, todo elemento
Destoante que queira apresentar-se
Eu sou a perfeição dos mundos que se mantém dentro se sua própria força
Eu sou a presença divina que me envolve no meu brilhante
Resplandecente manto de luz branca que me protege
Contra toda imperfeição.
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4.
PROTEÇÃO DO ARCANJO MIGUEL
São Miguel à frente, São Miguel atrás
São Miguel à direita, São Miguel à esquerda
São Miguel acima, São Miguel abaixo
São Miguel, São Miguel, onde quer que eu vá
Eu sou o seu amor porque protege aqui. (3X)
5.
Eu sou a presença mestra que me antecede em tudo o que eu
pense, faça e fale no dia de hoje!
6.
Eu sou, eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto,
agora e sempre!
7.
Grande diretor divino!
Contigo mantém-me sempre
Olha por nós no alto da cruz
Refaz a beleza e harmonia da vossa união
Aumenta o carinho com vossa proteção
Esclarece a minha alma o desejo de tornar-me um com Deus
8.
Eu sou a presença guardiã
Que consome no ato
Tudo que tenta me perturbar
9.
Eu sou a presença governante que me precede
Aonde quer que eu vá
Durante este dia ordenando perfeita paz e
Harmonia em todas as minhas atividades
10.
VISUALIZAÇÃO tubo de luz
DECRETO DO TUBO DE LUZ
Eu sou a luz de Deus ancorada na Terra
Eu sou a harmonia divina em meus corpos inferiores
Eu sou Deus em ação
11.
Eu sou a guarda invencível
Estabelecida e sustentada em minha mente
Meu corpo, meu lar, meu mundo e meus assuntos.
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12.
Eu sou o amor, a sabedoria e o poder
Com sua inteligência ativa
O que estará atuando em tudo que eu
Pense ou faça hoje
Eu ordeno a essa atividade infinita
Que seja a minha proteção
E que atue em todo o momento
Fazendo com que eu mova
Fale proceda unicamente em ordem divina
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4. GUIANÇA
1.
Eu entrego a minha vida, a guiança da minha presença eu sou.
2.
Eu reconheço a presença divina em mim
E entrego minha vida à sua guiança
3.
Eu me permito, eu me libero, eu me abro para o novo.
4.
APELO AO MANTO DE LUZ
Bem amada presença divina Eu Sou, reverentemente reconheço Vosso Manto de
substância de Luz Eletrônica que flameja, ininterruptamente, em volta de mim
aumentando mais e mais minha proteção.
Do centro de Vosso Coração Cósmico, sinto pulsar a Chama divina do Santo-Ser-Crístico
em meu coração físico.
A qualquer tempo, visualizando os raios Dourados atravessando e preenchendo meu
corpo com qualidades e virtudes divinas para abençoar toda vida.
Aceito a poderosa Armadura da Luz que me é oferecida, de forma tão amorável, pelo
Arcanjo Miguel e o amparo particular do meu Anjo da Guarda a mim concedido como uma
proteção adicional, no meu serviço à vida.
Apelo a assistência multiplicada dos bem-amados Hércules e Amazon, dos bem-amados
Arcanjo Miguel, Anjo Conrado, Anjo Micah e Mestre Ascensionado El Morya.
Peço a todos: mantende-me e ao meu mundo nesta vibração, sustentando-a para que
somente se manifeste a VONTADE DIVINA EM TODAS AS ATIVIDADES EM TODOS OS
LUGARES E A TODA HORA! EU SOU! EU SOU! EU SOU!
5.
Deus conceda-me serenidade para que eu
Possa aceitar aquilo que eu não possa modificar
Coragem para modificar o que posso
E sabedoria para saber a diferença
6.
Bem amada presença divina eu sou
Fonte de toda vida ancorada em cada coração humano
Nós vos amamos e apelamos a vós
Selai-nos em vossa luz, em vosso amor
E na força da vitoriosa conclusão
Guiai-nos e iluminai-nos para que nossa meditação
Concentração e expansão irradiem poderosas vibrações
Para que nossa meditação, concentração e expansão
Irradiem poderosas vibrações de todo o bem
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7.
A vós poderosos mestres ascensionados
Seres cósmicos, anjos e seres do reino elementar
E da natureza
Oferecemos nossa energia para ajudar este planeta
E toda vida sobre a Terra
Abençoai nosso empenho e reforçai-o com o vosso
Divino poder
Nós vos agradecemos
8.
Onipotente eu sou, fonte de toda vida
Preenchei-nos com vossa luz, vosso divino poder
Ascensionai nosso serviço prestado à luz
Mestres ascensionados e amigos do reino angélico
E dos seres dos 4 elementos
Reforçai com vossa benção, o nosso empenho na irradiação
Do bem a toda vida
Com profundo respeito e amor, apelamos
Pedimos a vós estas graças
9.
APELO
Em nome da nossa presença divina eu sou
Agradecemos a oportunidade de colaborar nas obras e
Ações dos Mestres ascensionados e seres cósmicos
Para a realização do plano divino destinado a Terra e a sua humanidade
Poderoso eu sou
Assumi vós a orientação e o controle de nossos corpos
Inferiores e de nosso mundo
Preenchi este ambiente até ele transformar-se em um foco de luz
Através do qual as dádivas possam afluir e expandir-se para
Abençoar a vida
Nós vos agradecemos
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5. PROTEÇÃO
1.
Minha poderosa presença “I AM” (EU SOU)
Coloque ao meu redor vosso tubo de luz
Inunda-me de graça e
Sela-me por toda eternidade
2.
TUBO DE LUZ
Amada presença do EU SOU, tão deslumbrante
Cercai-me do vosso tubo de luz
Da chama dos Mestres ascensos
Agora invocada em nome de Deus
Fazei com que mantenha o meu templo ao abrigo
De toda a discórdia que me enviarem
Eu invoco agora o foco violeta
Para que penetre e transmute qualquer desejo
E continue a arder em nome da liberdade
Até que eu seja como uma chama violeta. (3X)
3.
EU SOU LUZ
Eu sou luz, luz resplandecente
Luz radiante, luz intensificada
Deus consome a minha escuridão
Transmutando-a em luz
Hoje eu sou um foco do sol central
Através de mim corre um rio de cristal
Uma fonte vivente de luz
Que nunca pode ser corrompida
Por pensamentos e sentimentos humanos
Eu sou um posto avançado do divino
A escuridão que se serviu de mim
É consumida agora pelo poderoso rio de luz que eu sou
Eu sou, eu sou, eu sou luz
Eu vivo, eu vivo, eu vivo na luz
Eu sou a mais completa dimensão da luz
Eu sou a mais pura intenção da luz
Eu sou luz, luz, luz
Inundando o mundo onde quer que eu vá
Abençoando, fortalecendo e anunciando
O propósito do reino dos Céus. (3X)
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6. PODER
1.
Eu sou dono do meu próprio mundo!
Eu sou a vitoriosa inteligência que o governa
Eu ordeno a essa grande radiante e inteligente
Energia de Deus, que entre em meu mundo
Eu ordeno-lhe que me traga a opulência de Deus
Tornando visível em minhas mãos e para o meu uso
Ordeno-lhe que crie toda perfeição
Eu sou a presença mestra que alcançou sua plena estatura
Eu falo e ordeno com autoridade
2.
Eu sou o que sou e me aceito como sou
E sei que toda mudança em mim
Só depende de mim mesmo
Eu sou um ponto em mutação
3.
Eu sou o poder
Eu sou a ação
Eu sou a manifestação
Eu sou a proteção
Eu sou a manutenção
Da abundância do universo
Na minha vida e no meu mundo
4.
ORAÇÃO À DEUSA ÍSIS
Eu invoco os poderes da Deusa Isis, a mãe cósmica
Envolvo-me na beleza do seu manto de luz branca
Que protege meu corpo e meu espírito
Eu me transformo num imã poderoso que atrai:
Saúde, beleza, amor, sabedoria e riquezas
Todas as pessoas
Que se aproximam de mim
Sentem meu poder e reagem com admiração
Minha vida floresce com os dons preciosos legados pelos
Poderes e proteção da Deusa Isis
Concentro-me nos poderes de Isis e tenho:
Saúde, amor, sabedoria e riquezas.
5.
“Eu sou” a ressurreição e a vida
Deus onde “eu sou” é o
“Eu sou” o que “eu sou”
É a ressurreição e a vida de Deus em mim!
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6.
Eu sou a luz do coração
Que brilha nas trevas da existência
E tudo transforma no tesouro dourado
Da mente de Cristo
O meu amor eu lanço para o mundo
Para apagar todos os erros
E todas as barreiras derrubar
Eu sou o poder do amor infinito
Que se engrandece a si mesmo
Até alcançar a vitória
No mundo que não tem fim!
7.
Eu sou a suprema autoridade, Deus em ação!
8.
Eu sou a perfeição do meu mundo, e ela é auto-sustentada!
9.
Eu sou a luz do mundo
O que me segue não anda nas trevas
Mas terá a luz da vida!
10.
DECRETO DO DESTEMOR
Querida presença eu sou em mim
Queridos mestres ascensos raio-ó-luz
Agradecemos a oportunidade
Refrão :Chama do destemor
Atue em nós

(3X)

Tire a dúvida de nossas vidas
Eleva-nos para a vitória
Traga a esperança
Caminho aberto para todos nós
Afaste as forças destrutivas
Controle de todas as condições
Oração, jejum e libertação
Raio verde esmeralda
Coragem, firmeza e humildade
Conquista ao nosso alcance

(3X)
(3X)
(3X)
(3X)
(3X)
(3X)
(3X)
(3X)
(3X)
(3X)

11.
Ó mundo desperta!
Sacode o pó do teu ser
Purifica e retifica
Novas formas de pensamento
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12.
Eu sou o amor, a sabedoria e o poder
Com sua inteligência ativa
O que estará atuando em tudo que eu
Pense ou faça hoje
Eu ordeno a essa atividade infinita
Que seja a minha proteção
E que atue em todo momento
Fazendo com que eu me mova
Fale e proceda unicamente
Em ordem divina
13.
Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar
Eu sou a porta que fechada mal nenhum penetrará
Eu sou a fortaleza, a rocha que homem nenhum derrubará
Eu sou a providência divina em tudo que sempre atuará
Eu sou a presença atuante da chama violeta, que elimina
Toda e qualquer corrente maligna
Eu sou a presença da chama verde, que elimina todas as
Mentiras e calúnias
Eu sou a presença atuante do raio crístico no mundo
Eu Sou! Eu Sou! Eu Sou!
14.
Eu sou a divina presença que tudo sabe e que tudo pode vencer
Eu sou o ser eterno que tudo sabe e dá aquilo que posso merecer
Eu sou a força que ilumina pela paz o amor e a luz
Eu sou a presença que me dá alegria plena da união ao
Criador aqui e agora
Eu Sou! Eu Sou! Eu Sou!
15.
Eu sou atividade em ascensão
Eu sou Deus em ação
Eu sou o poder da vontade de Deus
Eu sou Deus em ação
Eu sou a perfeita expressão do poder celestial
Eu sou Deus em ação
Eu sou o poder de Deus que salva e liberta
O mundo da degradação
Eu sou Deus em ação
Eu sou o poder do Cristo que arranca a
Humanidade adormecida das trevas da ignorância
Eu sou Deus em ação
Eu Sou! Eu Sou! Eu Sou!
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7. PERDÃO
1.
Eu sou a lei do perdão e da chama consumidora de todo erro que eu cometi
2.
Eu sou o perdão a atuar aqui
Todas as dúvidas e medo expulsando
Libertando os homens para sempre
Com asas de cósmica vitória
Com pleno poder eu invoco o perdão a toda hora
A toda vida em qualquer parte
Eu inundo com a graça do perdão
3.
Eu sou o perdão a atuar em mim
Todas as dúvidas e medo expulsando
Libertando os homens para sempre
Com asas de cósmica vitória
Com pleno poder eu invoco o perdão a toda hora
A toda vida em qualquer parte
Eu inundo com a graça do perdão
4.
Óh Astrea, vitoriosa Astrea
Liberte a vida de toda opressão
Conjuga as espadas com força e vitória
Libertando os elos do ódio e da paixão
(ódio de vidas passadas)
5.
PERDÃO E MISERICÓRDIA INDIVIDUAL
Querida presença eu sou em mim
Queridos mestres ascensos Jesus Cristo, Saint Germain e Kuan Yin.
Com meu completo arrependimento, aceitem do mais profundo
Do meu coração, o verdadeiro perdão libertador
Eu entrego agora ao meu santo Cristo pessoal toda minha ingratidão
As condições por mim impostas a [Nome]
As condições por ela/ele impostas à minha pessoa
As condições por nós impostas à terceiros
Que não estejam de acordo com a lei pura de Deus
Eu peço a transmutação através da misericórdia da chama violeta
(70 X durante 7 dias)
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6.
Eu sou a irradiação do perdão e da pureza que liberta a minha vida
De todas as trevas
Eu sou a chama do amor que equilibra, instantaneamente
Minha energia maltratada por mim
Renovando-a dentro da harmonia perfeita
7.
LEI DO PERDÃO
Amada poderosa e triunfante presença de Deus, EU SOU em mim, amado Santo Cristo
Pessoal, amado Pai Celeste, amado Grande Conselho do Carma, amada Kuan Yin,
deusa da misericórdia, amado Lanello, todo espírito da Grande Fraternidade Branca, a
Mãe do mundo e a vida elemental dos reinos do fogo, do ar, da água e da terra.
Em nome da presença de Deus que EU SOU, pelo Seu poder e pelo poder magnético do
fogo sagrado que me foi confiado, invoco a lei do perdão e a chama Violeta da
Transmutação para que consumam todas as transgressões de Sua lei e de todas as
violações de Suas sagradas alianças.
Restabelecei a mente de Cristo em mim, perdoai os meus erros e injustiças, fazei com
que seja obediente ao vosso código e permite que caminhe humildemente convosco
todos os meus dias.
Em nome do pai, da mãe, do filho e do Espírito Santo, decreto em prol de todos aqueles a
quem maltratei através dos tempos e de todos que me maltrataram:
Fogo violeta, envolve-nos
Fogo violeta, ampara-nos
Fogo violeta, liberta-nos

(3X)
(3X)
(3X)

Eu estou, eu estou, eu estou
No meio de um pilar de chama violeta
Eu estou, eu estou, eu estou
Transbordando de puro amor pelo grande nome de Deus
Eu sou, eu sou, eu sou íntegro
Graças ao teu maravilhoso modelo de perfeição
Eu sou, eu sou, eu sou
A radiante chama do amor de Deus
Descendo suavemente pelo ar
Desce sobre nós!
Flameja em nós!
Inunda-nos!

(3X)
(3X)
(3X)
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8. CHAMA VIOLETA - 7º RAIO
1.
Eu sou um ser de fogo violeta
Eu sou a pureza que Deus deseja
2.
Eu sou a chama violeta atuando agora em mim
Eu sou a chama violeta e só me submeto a luz
Eu sou a chama violeta de magnífico poder cósmico
Eu sou a luz de Deus brilhando a toda hora
Eu sou a chama violeta radiante como um sol
Eu sou o sagrado poder de Deus que a todos vai libertando
3.
Chama violeta
Misericórdia profunda
Desce das almas que contigo estão
Limpa clareia, liberta a todos
Na misericórdia da vossa ascensão
4.
Chama violeta, amor profundo e infinito
Desce no chacra do meu coração
Liberta a todos da correnteza da morte
Mostra a todos a vitória da ascensão
5.
EU SOU A CHAMA VIOLETA DA TRANSMUTAÇÃO E DA LIBERTAÇÃO
6.
VISUALIZAÇÃO: Chama Violeta
DECRETANDO A LIBERTAÇÃO DA HUMANIDADE
Eu sou, eu sou, eu sou instalando a nova idade de ouro
Eu sou o poder de Saint Germain
Conduzindo os homens a verdadeira liberdade
Eu sou a oportunidade de amor que eleva a terra
Eu sou a transmutação pessoal, coletiva e planetária que
Desperta a humanidade
Eu sou, eu sou, eu sou a libertação da era de aquário
Eu sou libertando a humanidade agora
(3X)
7.
Eu sou a transmutadora chama violeta na mais dinâmica
Atividade que dissolve e transmuta em perfeição toda causa
E efeito, toda indesejável criação pela qual meu ser
Externo é responsável
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8.
BENEFÍCIOS DAS ENERGIAS DA CHAMA VIOLETA (por Saint Germain)
Em nome de Cristo pessoal e em nome de Deus vivente, invoco as energias do Fogo
Sagrado do Altar do meu coração.
Em nome do “EU SOU O QUE EU SOU”, invoco, invoco a chama violeta para que jorre do
centro da chama Trina, do núcleo do Fogo Branco da minha presença do “EU SOU”,
multiplicada pelo momento do abençoado Mestre Ascenso Saint Germain.
Peço que essa luz penetre na minha alma e ative a lembrança da liberdade nela gravada,
bem como o plano original do destino da minha alma.
Peço para que a Chama Violeta da Transmutação, atravesse os meus 4 corpos inferiores
e a consciência da minha alma para transmutar a causa e o núcleo de tudo que é inferior
à minha perfeição crística, tudo que não está em harmonia com a vontade de Deus a meu
respeito.
Assim eu mando que as línguas fundidas do fogo do Espírito Santo executem este
mandato pela ação desse fogo sagrado, assim em baixo como no alto. E aceito que isto
se cumpra nessa hora com todo poder do Deus vivente, que declara agora mesmo dentro
da minha alma.
“Eu sou quem eu sou”. (3X)
Eu sou um ser de fogo violeta
Eu sou a pureza que Deus deseja!(3X)
O meu lar é um lar de fogo violeta
O meu lar é a pureza que Deus deseja!(3X)
Brasília é uma cidade de fogo violeta
Brasília é a pureza que Deus deseja!(3X)
O Brasil é um país de fogo violeta
O Brasil é a pureza que Deus deseja!(3X)
A terra é um planeta de fogo violeta
A Terra é a pureza que Deus deseja!(3X)
9.
Eu sou a poderosa e transmutadora chama Violeta em sua mais
Dinâmica atividade que flameja através de toda forma-pensamento e toda energia
maltratada por mim, desde o início dos tempos, transformando-as em perfeição.
10.
Eu sou a poderosa e transmutadora chama Violeta na mais dinâmica atividade que agora
flameja através de meus corpos inferiores e de minha aura, consumindo e transformando
tudo em luz.
11. MAIS FOGO VIOLETA (por Hilarion)
Presença de Deus, eu sou em mim
Escuta agora o que decreto
Derrama as bênçãos que agora invoco
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Sobre o santo Cristo de cada um
Que o fogo violeta da liberdade
Mantida pela mão do maior dos céus
Transmutando as causas da discórdia aqui
Extraindo o núcleo e derrotando o medo
Eu Sou, eu Sou, eu Sou
O poder do amor e da liberdade
Que ergue a Terra inteira aos céus
O fogo violeta radiante agora
Em vívida beleza é a luz de Deus
Que neste instante para sempre
Dá ao mundo, ao meu ser e a toda vida
Liberdade eterna na perfeição
Do Mestre ascenso
Onipotente eu sou (3X)
12.
Eu sou uma coluna da chama violeta
Um foco de luz de energia cósmica
Que consome tudo que é negativo
13.
Eu estou vivo numa esfera brilhante de chama violeta e seus anjos montam guarda em
volta de mim por toda a eternidade
Eu Sou, eu Sou, eu Sou.
14.
INVOCANDO AOS ANJOS DO FOGO VIOLETA
Amados anjos do fogo violeta (3X)
Vinde agora, vinde agora, vinde agora!
Pelos poderes do arcanjo Zaquiel
Manifestar a transmutação do fogo violeta
O fogo violeta purifica meus corpos
Harmoniza sentimentos, liberta minha mente e
Transforma a face do planeta Terra
A Terra é um planeta de fogo violeta. (3X)
15.
Através do poder do fogo sagrado em nossos corações
Apelamos aos poderosos amigos da luz
Mestre Serapis Bey, bem amada Astrea e Elohim Claire,
Jorrai a divina chama cósmica da pureza crística através de nossos 4 corpos
Inferiores de nossa aura e expanda com o poder da força da luz, a pureza em cada célula
e órgão do corpo físico, até desaparecerem todas as trevas criadas e geradas pelo
homem.
Suplicamos ao Santo-Ser-Crístico, reforçar em nós e em todos os homens a luz do Cristo
cósmico até concretizar-se, para sempre, a divina presença.
Eu sou a total força divina que atua agora, sustentada para sempre.
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16.
Em nome da presença eu sou
Apelamos ao poder do fogo violeta
Deixai as ondas eficazes da chama violeta
Percorrerem a face da Terra
Através de toda a vida
Para que somente perdurem pensamentos e sentimentos
Divinamente puros
Que o caudaloso e alastrador fogo violeta consuma todo
Efeito cármico do passado
Transformando o planeta em perfeição
Nós vos agradecemos
17.
VISUALIZAÇÃO: um sol Violeta no peito em expansão
DECRETANDO A LUZ DIVINA
Eu sou um sol violeta que expande, expande, expande
Eu sou atraindo a transmutação para o planeta terra
Eu sou fogo violeta em meu mundo agora.
18.
VISUALIZAÇÃO: Seres do 7º Raio transformando-nos em pilares de fogo Violeta para
expandirmos todo o Planeta.
DECRETO FOGO VIOLETA
Abençoado fogo Violeta do amor pela liberdade
Chamejai, chamejai, chamejai
Abençoado fogo sagrado do altíssimo Deus
Vinde, vinde, vinde
Descei! Defendei! Transmutai! Dissolvei!
Livrai a Terra e todos nós, por meio de vosso ígneo amor
Abençoado
Fogo violeta, caminho da liberdade
Chamejai, chamejai, chamejai
19.
VISUALIZAÇÃO: Seres do 7º Raio transformando-nos em pilares de fogo Violeta para
expandirmos todo o Planeta.
DECRETO DA LIBERTAÇÃO ESPIRITUAL
Saint Germain, senhor da era de aquário
Atuai em nossos veículos com a chama violeta
Carregai-nos com o poder do fogo Violeta
(3X)
Intensificai as atividades do 7º raio
Transmutando as energias desqualificadas
Ancorando o perdão e a liberdade na Terra
Para a nova idade do ouro
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Eu sou um ser de fogo violeta
Eu sou a pureza que Deus deseja

(3X3)
(3X3)

*Podem ser feitas muitas variações nesta afirmação, como para a Terra, Brasil,
Humanidade, Elementos e outras pessoas.
20.
Eu sou a força, eu sou a coragem
Eu sou o poder de progredir em toda experiência
Qualquer que seja e permaneço feliz, elevado e
Pleno de paz
Sereno eu me entrego e morro na ação perfeita da lei divina
E na justiça do meu ser, ordenando que em meu mundo
Manifeste a ordem divina.
21.
APELO PELA TRANSMUTAÇÃO DA CHAMA VIOLETA
Com o poder da divina presença eu sou
E dos iluminados da chama violeta
Transmutai, transmutai, transmutai
Todas as situações trevosas que mantém
Prisioneiros todos os animais, os seres elementais
E humanos da Terra, até que todos sejam livres e
Preparados para a era da liberdade
Eu sou! Eu sou! Eu sou!
(3X)
22.
CHAMA VIOLETA (música)
Violeta, violeta, violeta
Oh! Chama violeta que vem me libertar
Limpando, limpando, limpando os teus filhos
Que agora se encontram a te invocar
Violeta, violeta, violeta é a luz
Da minha querida presença eu sou
Inunda, circunda e nos faz sempre mais
Queridos e gratos a Saint Germain!
23.
FALA A CHAMA DA LIBERDADE
Por Saint Germain
Fala a Chama da Liberdade – a Chama da Liberdade dentro de cada coração. A Chama
da Liberdade diz a todos: ”Retirai-vos agora do meio deles, e sede um povo separado e
escolhido, eleito de Deus” – homens que fizeram a escolha correta, que resolveram tomar
o partido dos imortais. São estes que disseram, com firme determinação:
Jamais desistirei
Jamais recuarei
Jamais me submeterei
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Levarei a Chama da Liberdade até a minha vitória
Levarei esta Chama com honra
Defenderei a glória da vida na minha nação
Defenderei a glória da vida no meu próprio ser
Alcançarei a minha ascensão
Repudiarei todos os ídolos e
Rejeitarei o ídolo da minha personalidade exterior
Farei com que se manifeste em mim
A glória do meu ser imaculado
E divinamente concebido
Eu sou a liberdade e
Estou decidido a manifestar a liberdade
Eu sou a Chama da Liberdade
Estou decidido a levá-la a todos
Eu sou a liberdade de Deus
E Ele é verdadeiramente livre
O Seu poder liberta-me, e o seu poder é supremo
Eu cumpro agora os propósitos do reino de Deus
OM TAT SAT OM
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9. CHAMA AZUL – 1º RAIO
1.
VISUALIZAÇÃO: Visualizar como nos dizeres do Decreto.
DECRETO DO ELOHIM HÉRCULES
Amado Elohim Hércules
Sustentai, sustentai, sustentai
A proteção divina em todos os servidores da luz
Eu sou um ser azul
Eu sou a proteção do Elohim Hércules eternamente sustentada
Eu sou um campo de luz eletrônica ao meu redor
Eu sou, eu sou, eu sou
2.
CHAMA AZUL (música)
Chama azul
Vinda de alfa e ômega
Descei em nosso santuário

(3X)

Chama azul
Trazida pelo grande arcanjo Miguel
Vibrai em nosso santuário
(3X)
Seccionai-o, seccionai-o, seccionai-o
De todas as impurezas, purificai-o
Protegei-o, defendei-o
Chama azul
Trazido pelo grande arcanjo Miguel
Vibrai em nosso santuário
(3X)
Seccionai nossos corpos de todas as
Impurezas, seccionai nossas auras de
Todas as impurezas, seccionai nossas
Vidas de tudo que não é divino
Chama azul,
Trazida pelo grande arcanjo Miguel
Vibrai em nosso Planeta
(3X)
Seccionai-o de todas as impurezas

(3X)

Chama azul, vinda de alfa e ômega
Descei em nosso Planeta
(3X)
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3.
VISUALIZAÇÃO: A atividade do Poder, Vontade, Fé, Determinação e Proteção do 1º Raio
sendo irradia pelo Mestre Morya, aos servidores da Luz da Humanidade tornando a Terra
um Planeta Azul.
DECRETO DO 1º RAIO
El Morya trazei a Terra as virtudes da Chama Azul
Apelamos a plena atividade do 1º Raio em nossos mundos e seres
Eu sou a determinação em caminhar pela senda
Eu sou a fé no poder de Deus pai – mãe de toda vida
Eu sou a proteção que se instala ao meu redor
Eu sou expandindo a vontade do Pai
Eu sou, eu sou, eu sou selando a Terra no raio Azul.
4.
DECRETANDO A VONTADE DE DEUS
Eu sou a vontade de Deus
Eu sou o caminho, a determinação, a fé, a firmeza de propósitos
Eu sou a espada do poder apontando para Deus
Eu sou a fé no caminho da realização
Eu sou cumprindo meu plano arquétipo
Eu sou retorno ao Pai
Eu sou, eu sou, eu sou.
5.
RAIO AZUL DO GRANDE SOL CENTRAL
Em nome da imorredoura chama trina que está ancorada em cada coração humano,
apelamos a vós bem amado arcanjo Miguel, à bem amada Astrea e a todas as legiões
angélicas da flamejante espada azul.
Vinde arremessar o raio azul do grande sol central na acumulada energia negativa que
vem arrastando-se desde o início dos tempos.
Arremessai-o em todos os registros etéricos, na massa do carma acumulado pelos povos,
em tudo que não serve à luz, lançai o raio azul para dentro de todas as forças ativantes
da massa do seres negativos, os quais oprimem e perseguem os homens.
Arrojai o raio azul para dentro dos invólucros e em todas as consequências negativas.
Destrói com vosso poderoso raio azul aos centros negativos daqueles que maltrataram a
energia divina e transformai tudo em luz.
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10. ARCANJO MIGUEL – 1º RAIO – PROTEÇÃO
1.
ARCANJO MIGUEL (música)
Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel
Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel
Óh! Arcanjo Miguel secciona tudo aqui em mim
Que não seja a verdade
E a vontade
Do pai do céu
Arcanjo Miguel me envolve em teu brilhante azul
Protegendo minha aura
Defendendo minha fé
Arcanjo Miguel com tu espada feita em luz
Corta os laços que me prendem
Que me amarram na escuridão
Arcanjo Miguel me socorre em todos os conflitos
E ilumina cada sombra escondida no coração
Arcanjo Miguel, arcanjo Miguel, arcanjo Miguel
Óh! Arcanjo Miguel...(repetir 1x tudo)
2.
VISUALIZAÇÃO: Visualizar como nos dizeres do Decreto
DECRETO DA PROTEÇÃO DO ARCANJO MIGUEL
Em nome da presença de Deus eu sou
E do bem amado arcanjo Miguel
Apelamos aos anjos azuis com suas espadas flamejantes
Cortai de nós toda linha de força inferior, libertando-nos
Arcanjo Miguel sela-nos na chama azul
(3x)
Eu sou a proteção do arcanjo Miguel atraindo a luz do Planeta
Eu sou a chama da libertação expandindo-se por toda a Terra
Eu sou a proteção e a libertação do arcanjo Miguel agora
Eu Sou, Eu Sou, Eu Sou
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3.
EXORCISMO DO ARCANJO MIGUEL
Em nome e pelo Poder da Amada Presença de Deus “I AM “ em nossos corações e no
Coração do Arcanjo Miguel, com a autoridade do Príncipe dos Arcanjos. ”EU SOU”
comandado que a Chama Azul DESÇA (3x) sobre [Nome] e CARBONIZE (3x)
completamente toda energia destrutiva que o (a) assedia.
“EU SOU” o Poder do Príncipe dos arcanjos, o arcanjo Miguel, CARBONIZADO (3x) pela
força do Fogo Azul do Pai Todo Poderoso, toda energia destrutiva, toda obsessão, tudo o
que é menor que a Perfeição, que atrapalha esta corrente da Vida de seguir seu rumo
livre do assédio de energias e seres que não são da luz! E pelo Poder Solar da Função
das Chamas do Arcanjo Miguel e Elohá Astrea. “EU SOU” COMANDANDO (3x)
Óh! Energias negativas que não servem à luz, AFASTAI-VOS DO CRISTO EM [Nome]
(3x) para que ele(a) possa viver dentro da Harmonia de Sua Presença Divina.
Pelo Poder do Arcanjo Miguel e do Elohá Astrea, “EU SOU” CRAVANDO (3x) no peito de
[Nome] a Cruz do infinito Amor e Proteção do Arcanjo Miguel, e aonde quer que [Nome]
esteja, esta Cruz está reluzente, resplandecente, brilhando como o sol e afastando
Dele(a) qualquer ser, energia, condição ou coisa que deseje se apoderar de seus corpos
ou de suas energias e consciência.
A partir de agora [Nome] é um(a) portador(a) da Cruz de Chama Azul do Arcanjo Miguel,
e poderá ser reconhecido por isso a qualquer distância de onde esteja, para sempre.
Quanto a aqueles que assediavam [Nome] pelo Poder do Arcanjo Miguel “EU SOU”
comandando agora aos anjos da Chama Azul, que LEVEM (3x) todos esses seres para os
Templos de Compaixão da amada KWAN YIN, e que através do Amor Invencível e da
Misericórdia do SÉTIMO RAIO, dissolvam as energias cristalizadas que os impediam de
enxergar a verdade, e os faça entender que também são parte de Deus e Deus é Amor!
Através do Amor, Sabedoria e Poder de minha própria e Sagrada Chama Trina Cósmica
“EU SOU” TRANSMUTANDO (3x) estas energias de [Nome] e enviando-as de volta ao
Grande Sol Central para repolarização, nunca mais tendo de servir a criação humana, e
sim ao Plano Divino.
Eu peço e comando que este apelo seja atendido com a rapidez do relâmpago pela Luz
do Grande Sol Central.
Pelo Poder de três-vezes-três da Sagrada Chama Trina “EU SOU” “I AM” em nossos
corações e no Poder de 12.000 vezes 12.000 por Lord Maitreya, está FEITO, SELADO e
DECRETADO, porque falamos no mais poderoso nome de Deus “EU SOU” “I AM”, “EU
SOU” ”I AM” ”EU SOU” “I AM”.
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4.
ORAÇÃO DO ARCANJO MIGUEL
Divino anjo de luz, anjo da espada azul
Venha a mim, necessito de sua ajuda
Chamo-o com amor, apreça agora e
Corte com sua divina espada azul
Todo pensamento negativo que tende a se aproximar de mim
Corte toda energia negativa que possa estar ao meu redor
Para que eu, livre de qualquer força destrutiva
Possa crescer em auto confiança, paz e amor
Divino Arcanjo Miguel que eu possa sair triunfante
No combate contra as tendências negativas
Que eu possa obter vitória na batalha contra o mal
Que só o bem me toque
Que eu seja um guerreiro que luta pela luz
Que eu possa me converter num vencedor
A trazer ao mundo uma mensagem de amor
Que o divino Mestre me acompanhe na jornada terrestre
Para que o bem em mim seja sempre triunfante
Que eu seja transmutado, purificado e elevado
Para ser o filho que Deus deseja
Arcanjo Miguel, que sua espada azul seja minha companheira
Quero empunhá-la e percorrer os caminhos do mundo
Com a segurança de quem está protegido
Com as forças do bem
Amantíssimo Arcanjo Miguel, peço que me protejas
Nas energias negativas do plano astral
Corte com sua espada azul toda influência negativa
Que chegue perto de mim
Quero ser livre, reivindico meu direito de viver em liberdade
Física, emocional e mental
Arcanjo Miguel, que sua proteção me acompanhe sempre
Acordado ou dormindo, na vida e na morte
No inverno e no verão, no amanhecer e no entardecer
Arcanjo Miguel, solicito sua proteção agora e para sempre.
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5.
APELO AOS ARCANJOS MIGUEL E FÉ
Arcanjo Miguel, mestra fé e suas legiões de luz
Vinde sobre a Terra e seccionai, seccionai e seccionai
Com vossa espada azul do poder
Toda atividade maléfica contra a humanidade
Transmutai, transmutai e transmutai tudo em pureza
Harmonia e perfeição por toda a eternidade
Protegei, protegei e protegei-me de todos os perigos
Contra qualquer inimigo nefasto e traiçoeiro
Por todos os momentos de minha vida
EU SOU! EU SOU! EU SOU!
(3x)
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11. CHAMA AMARELA DOURADA – 2º RAIO
1.
VISUALIZAÇÃO: Um grande Halo Dourado circundando a Terra e aos servidores da Luz,
sustentado pela grande Elohin Minerva.
DECRETO DA ILUMUNAÇÃO E SABEDORIA
Em nome de Deus eu sou, e da bem amada Minerva
Eu decreto que a iluminação, a sabedoria e demais virtudes
Do segundo raio atuem em todo o Planeta, humanidade e
Servidores da luz
Eu sou a iluminação em meu Mundo e no Planeta
Eu sou a sabedoria em meu Mundo e no Planeta
Eu sou a perfeita combinação da sabedoria divina
Eu sou sustentando essas realidades agora.
(3x)
2.
VISUALIZAÇÃO: A Chama da Iluminação irradia-se dos Portais Dourados. Os Amados
Deuses Meru, inundam a cada ser com a Chama Dourada com irradiações Violeta. Cada
ser torna-se um Sol Dourado e irradia todo o planeta.
DECRETO DA ILUMINAÇÃO E LIBERTAÇÃO
Eu sou o poder transmutador que ilumina minha consciência
Eu sou o renascimento da consciência crística em mim
Eu sou o Sol da Iluminação que sustenta todo o planeta
Eu sou, eu sou, eu sou a Iluminação dos Deuses Meru
Que liberta cada ser, humanidade e toda a Terra.
3.
VISUALIZAÇÃO: Chama Dourada
DECRETO DA CHAMA DOURADA
Eu sou a constância na procura da perfeição
Eu sou a sabedoria que revela o poder e o amor ao Pai
Eu sou o discernimento perfeito em unidade com os irmãos
Das túnicas douradas e Mestre KUTHUMI
Eu sou, eu sou, eu sou a Chama crística que executa em amor,
Sabedoria e poder a expansão da luz divina no planeta.
4.
VISUALIZAÇÃO: O Planeta Terra e o Sol Dourado. Sobre a Terra a poderosa presença
do Senhor Gautama, irradiando para todas as atividades.
DECRETO IRRADIANDO A PERFEIÇÃO
Senhor Gautama, sob vossa amorosa irradiação
Vivemos neste momento cósmico
Do cargo de Senhor do mundo
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Inundai os nossos veículos com equilíbrio, a paz e a perfeição
Envolvei a Terra e toda a corrente de vida na perfeição divina
Eu sou a perfeição do meu mundo agora
Eu sou a perfeição do Planeta Terra agora
Eu sou a Luz divina.
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12. CHAMA ROSA – 3º RAIO
1.
VISUALIZAÇÃO: Mestra Rowena envolvendo cada na Chama Rosa. O Amor Divino
expande-se por toda a Terra.
DECRETO DO AMOR EM EXPANSÃO
Eu sou o amor atuando/Eu sou o amor em expansão
Eu sou registrando o amor em todos os meus atos
2.
DECRETANDO AMOR E UNIDADE
Eu sou o amor que converge os seres ao coração do Pai
Eu sou a unificação das consciências rumo à realização
Eu sou a unidade com o coração do Pai
Eu sou a sincronicidade com Reinos elemental e angélico
Eu sou, eu sou, eu sou a unidade com a Quarta esfera
Eu sou, eu sou, eu sou a ascensão ao uno.
3.
VISUALIZAÇÃO: expansão da Chama Rosa da Chama Trina em direção ao Senhor
Maitreya, Mestre Morya e todos os instrutores e orientadores.
DECRETO DOS CAVALEIROS DE MAITREYA
Óh! Bem amado Cristo Maitreya!
De nossas Chamas – corações nosso agradecimento por
Participamos deste momento cósmico
Somos gratos aos seres e poderes da luz divina
E demandamos que a Terra eleve sua vibração
Sincronizando-se com a Quarta esfera
Eu sou, eu sou, eu sou
Eu sou cavaleiro de Maitreya
Eu sou ordem Santo Graal.
4.
VISUALIZAÇÃO: Chama Rosa
DECRETO EU SOU A FAMÍLIA CÓSMICA
Eu sou, eu sou, eu sou
A unidade e harmonia dos meus corpos inferiores
Elementais e anjos
Eu sou a família cósmica resplandecendo a luz divina
Eu sou uno com todo universo
Eu sou a criação divina que se eleva em vibração
Eu sou a manifestação da presença eu sou.
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5.
VISUALIZAÇÃO: Visualizar como nos dizeres do Decreto.
INVOCANDO O AMOR, O PODER E A LUZ DO CRISTO MAITREYA
Óh! Bem amado Cristo Maitreya, avatar dos avatares
De minha chama – coração, meu agradecimento por participar
Deste momento cósmico
Iluminai meu corpo mental com vossa verdade
Purificai meu corpo emocional com vosso amor
Infundi em minhas palavras o vosso poder
Colocai em minhas ações e determinação do vosso amor
A fim que Eu sou seja a expressão de fé, certeza, alegria e vitória
Eu sou em vós
(3x)
Vós sois em mim
(3x)
Eu sou, eu sou, a vitória da Terra
(3x)
*Esta invocação destina-se ao uso individual e diário.
6.
VISUALIZAÇÃO: Um portal cor de Rosa aberto representa oportunidade para amar.
DECRETO DO AMOR INCONDICIONAL
Eu sou o amor que preenche meu mundo material
Eu sou o amor que a tudo compreende
Eu sou o amor ilimitado que me une a toda criação divina
Eu sou a oportunidade amorosa de caminhar na luz
Eu sou reconhecendo o amor e harmonia entre anjos, homens e
Elementais
Eu sou estabelecendo para Terra seu plano de amor
Eu sou, eu sou, eu sou.
7.
EU SOU A LUZ DO CORAÇÃO (SAINT GERMAIN)
Meditação do Chacra da Alma
Eu sou a luz do coração
Que brilha nas trevas do ser
E tudo transforma no tesouro dourado
Da mente do Cristo
O meu amor eu envio
Para o mundo/para apagar todos os erros
E todas as barreiras derrubar
Eu sou o poder do amor infinito
Que se expande/até alcançar a vitória
No mundo que não tem fim!
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8.
MESTRA NADA
A rosa do amor, a rosa ascensão
A luz do amor no meu coração
Fazei despertar a graça em flor!
No meu amor me envolver com todo fervor!
Óh! Nada querida em vós eu me guio
Eu vou no caminho da rosa ascensão
Óh! Nada amada querida eu te amo
Eu abro cominho no meu coração!
9.
O BÁLSAMO DE GILEADE
Ó amor de Deus, imortal amor
Envolve todos no teu raio
Envia a misericórdia das alturas
Que hoje a todos elevei!
Na plenitude do teu poder
Derrama os teus gloriosos raios
Sobre a Terra e tudo o que nela existe,
Onde a vida parece estar nas trevas mergulhada!
Que a luz de Deus fulgure
E livre os homens da dor
Eleva-se e envolve-os ó Deus
No Teu poderoso nome, eu sou!
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13. CHAMA BRANCA – 4º RAIO
1.
DECRETO EU SOU A PRESENÇA DE DEUS
Eu sou a presença de Deus em ação, em pensamento, em
Palavras e em sentimentos
Eu sou a presença de Deus eliminando todas as imperfeições
Eu sou a presença de Deus ativando todos os átomos
Eu sou elétrons do meu corpo físico
Eu sou a presença de Deus harmonizando-me e equilibrando-me
Eu sou a presença de Deus trazendo a abundância em minhas mãos
Eu sou a presença de Deus manifestada em saúde e paz
Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou a presença de Deus
2.
VISUALIZAÇÃO: A Terra com seu eixo verticalizado e sustentado pelo 4º Raio. Cada um
de nós e toda humanidade mantém em torno humanidade mantém em torno de si uma
espiral branca cristalina.
DECRETO DA CHAMA BRANCA
Em nome da presença de Deus eu sou
Apelamos à fraternidade de Luxor
A Chama da ascensão
Mestre Serapis Bey intensificai a atividade do quarto Raio em
Nós e no planeta
Eu sou decretando a paz, a harmonia, e a perfeição
Eu a pureza cósmica em ação
Eu sou a plena atividade do quarto raio
Eu sou a Terra em ascensão
Eu sou, eu sou, eu sou.
3.
VISUALIZAÇÃO: Ao alto de nossas cabeças visualizamos um Sol cristalino. Deste Sol
descende a Chama Branca, acelerando nossos veículos materiais purificando-os.
DECRETO DA PURIFICAÇÃO
Eu sou purificando (3x) meus corpos materiais
Eu sou um pensamento divino que se expressa em minha mente
Eu sou a luz divina que purifica meu veículo emocional
Eu sou um sol cristalino que consome todo o meu passado
Eu sou a luz purificadora que consagra meu corpo físico
Rumo à perfeição
Eu sou a ascensão (3x)
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14. CHAMA VERDE – 5º RAIO
1.
VISUALIZAÇÃO: Chama Verde penetrando o Chacra do terceiro olho e se irradiando com
os Raios Dourados, instalando a Verdade iluminada.
INVOCANDO A CONSCIÊNCIA DIVINA
Eu sou o olho onisciente de Deus que enxerga a verdade em
Todos os seres
Eu sou a consciência divina implantando a verdade perfeita
No planeta Terra
Eu sou a chama verde consagrando os homens no poder da luz
Eu sou a verdade, eu sou a vitória, eu sou a luz.
2.
VISUALIZAÇÃO: Chama Azul circulando em nosso Tubo de Luz, enquanto a Chama
Verde incide sob o Chacra Frontal com muita intensidade. Expandir as Chamas Azul e
Verde para todo o planeta.
DECRETO DA REALIZAÇÃO DO PLANO DIVINO
Em nome da presença de Deus eu sou e da bem amada mãe Maria
Decretamos a realização do plano divino para a Terra
Eu sou a proteção ao meu redor
Eu sou a vontade de Deus protegendo o Planeta
Eu sou a verdade que imprime em cada partícula o padrão
Atômico oferecido pelo pai
Eu sou a concentração de energia sagrada que atua na matéria
Eu sou, eu sou, eu sou entregando à Deus o controle de minha vida.
3.
Chama Verde Limão dos milhares de sóis (3x)
Corre docemente nesta situação e instala-te
Ai para morar
Aquece, aquece, aquece, espalha-te, aumenta de volume e
Mostra-nos para terminar a ossatura da coisa, a fim de que
Possamos remediá-la
Ó! Poderosa Chama Verde Limão, mostra-nos o reverso das coisas
“EU sou, Eu sou, Eu sou “.
nós te agradecemos porque atendeste ao nosso apelo
eu peço e comando que este apelo seja atendido
com a rapidez do relâmpago, pela luz do grande Sol Central.
4.
VISUALIZAÇÃO: Visualizar-se dentro de uma pirâmide de fogo verde mantida por seres
do 5º Raio. Dentro da pirâmide a Chama Verde começa a expandir e expande-se até
envolver todo o planeta.
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DECRETANDO A IMPLANTAÇÃO E A EXPANSÃO DA VERDADE
Eu sou a consciência da verdade que se expande, expande, expande
Eu sou a vontade manifestada na perfeita harmonia de meus
Corpos materiais
Eu sou a verdade manifestada no gesto amoroso de curar e
Restituir o plano divino
Eu sou a verdade manifestada na compreensão do mistério
Da vida através da ciência divina
Eu sou a verdade que implanta-se em cada ser e expande-se
Para todo planeta
Eu sou a verdade que consagra cada emanação de vida e
Todo o planeta Terra preparando-se para a 4º esfera
Eu sou a verdade, a consagração e a cura.
(3x)
5.
VISUALIZAÇÃO: Um ponto de Chama Violeta expandindo-se até se transformar em um
espiral, nos envolvendo, englobada por um Campo Eletrônico Verde.
DECRETO VIOLETA VERDE
Amado Saint Germain
Descendei a Chama Violeta
E transmutai, transmutai, transmutai
As vibrações discordantes de meu corpo
Na pureza divina
Amado Mestre Hilarion
Mantende a verdade e a consagração
Registrada em meus corpos e ao meu redor
Eu sou aceitando e expandindo
A verdadeira essência da vida

(3x)
(3x)

6.
VISUALIZAÇÃO: Campo Eletrônico Dourado, Seres do 5º Raio envolvendo-nos a cada
um em Chama Verde.Chama Verde expandindo para além do Campo Dourado até
envolver a Terra.
DECRETO DA CHAMA VIOLETA
Eu sou a verdade, a consagração e a cura
Eu sou a verdade que cura e consagra
Eu sou, eu sou, eu sou.

(3x)
(3x)

7.
A CHAMA DA CURA
Amada, poderosa e triunfante Presença de Deus, EU SOU em mim! Ó amada, imortal e
vitoriosa Chama Trina da Verdade eterna no meu coração, Santo Cristo pessoal de todos
os homens, amados Hélios e Vesta, amado Hilarion, Pallas Athena, Arcanjo Rafael e os
anjos da cura, amados Jesus o Cristo, Mãe Maria, Maha Choran, amado e Poderoso
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Cyclopea e Mestra Meta, amado Lanello, todo o Espírito da Grande Fraternidade Branca,
a mãe do Mundo e a vida elemental dos reinos do fogo, ar, da água e da terra!
Em nome da presença de Deus que EU SOU e através do poder magnético do fogo
sagrado que está depositado em mim, eu decreto:
1.
Chama da cura, verde fulgor
Eu sou, presença tão serena
Tua compaixão vem derramar
E pela verdade tudo acertar
Refrão:
Chama-me consagração, milagre
Minha mente em ti reflete
Ao irmão mais firme ajuda
E o teu poder total
Chama-me consagração, remédio
Cura, vem encher-me sempre
Aos irmãos reconfortando
Pela graça do seu desejo
2.
Chama-me cura, vem encher-me
Vibrante vida renascida
Deus em mim, vem curar-me
Toda a alma eu curo agora
*fazer o decreto seguinte em seqüência
8.
DIANTE DA VOSSA CHAMA AGORA VIMOS
Ó Cyclopea, Jesus querido
Mãe Maria tão sincera
À vossa chama agora vimos
Em nome de Deus ser curados
Aqui no tempo nós estamos
Teus sinos de cura invocando!
Som de resplendor dourado
Com tons de luz verde que cura
Consolo na Terra derramando
Tão serena perfeição!
Vem do amor, sagrado ação
Dá-nos divina satisfação
Pelo poder da Santa cura
Que sela na chama da perfeição!
Eu trago (inclua o nome das pessoas que precisam curar-se)
Diante da vossa presença aqui
Derramai o vosso raio de amor sobre (ele, ela, eles)
Conferi a vossa benção, amados!
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15. CHAMA RUBI – 6º RAIO
1.
VISUALIZAÇÃO: Uma chuva Rubi Dourada selando a todos os seres e ao planeta e
promovendo a cura de nossas consciências.
DECRETANDO A EXPANSÃO DAS CONSCIÊNCIAS
Eu sou a luz divina que cura e liberta as consciências da humanidade
Eu sou a ressurreição e a vida de Cristo em mim
Eu sou a reunificação com o Cristo interno
2.
AFIRMAÇÕES TRANSFIGURADORAS DE JESUS O CRISTO
Eu sou o que sou
Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar
Eu sou a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo
Eu sou o caminho, eu sou a verdade
Eu sou a vida eu sou a ressurreição
Eu sou a ascensão na luz
Eu sou a satisfação de todas as minhas necessidades e
Carências
Eu sou a abundância derramada sobre toda vida
Eu sou a visão e audição perfeitas
Eu sou a ilimitável visão de Deus manifestada por toda parte
Eu sou a luz do Santo dos Santos
Eu sou um filho de Deus
Eu sou a luz na sagrada montanha de Deus
3.
VISUALIZAÇÃO: A Chama Rubi Dourada desce num caudal espiralante e envolve o
nosso ser, expandindo-se por toda a Terra. Pelas virtudes da paz, da cura, da graça e da
misericórdia, o planeta Terra eleva-se e brilha a Luz Divina.
DECRETANDO O RETORNO A QUARTA ESFERA
Em nome de Deus eu sou e do amado Senhor Jesus
Demandamos, demandamos, demandamos
Que a luz divina atue em nossos veículos
Eu sou, eu sou, eu sou a harmonia do planeta Terra
Eu sou, eu sou, eu sou a presença divina do plano material
Eu sou, eu sou, eu sou um raio cósmico elevando a Terra
Eu sou a ressurreição e a vida do Cristo em mim e em toda a humanidade
Eu sou, eu sou, eu sou retornando a Quarta esfera.
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16. CHAMA TRINA – AZUL, DOURADA E ROSA
1.
Eu sou, eu sou, eu sou
A presença divina
Capaz de manifestar aqui e agora:
O poder, o amor e a sabedoria
(chama trina – azul/rosa/amarelo)
2.
DECRETO DA CHAMA TRINA PARA FINALIZAR
Eu sou o amor que expande, expande, expande
Eu sou o poder que expande, expande, expande
E ilumina, purifica, transforma elevando a Terra
Eu sou o amor que expande, expande, expande
3.
RITUAL DA CHAMA TRINA
Antes de acender as velas, toque-as, acaricie-as, magnetize-as com suas vibrações.
Depois, acenda-as, pela ordem, uma ao lado da outra, sem encostá-las, com palitos de
fósforo diferentes.
Ao acender a vela azul, imagine um tubo de luz azul descendo pela cabeça, envolvendo
todo o seu corpo. Peça proteção, força e poder. Mentaliza essa energia vibrando
equilibradamente em seu coração.
Ao acender a vela amarela faça o mesmo, e peça iluminação, compreensão e sabedoria
divina.
Ao acender a vela rosa peça a capacidade para sentir e dar o amor fraterno e
incondicional.
Feito isso faça o seguinte apelo:
“Óh! Chama Trina, tu estás presente em meu coração, tu estás presente em minha casa.
Estabelece a sabedoria, o amor e o poder em meu coração. Que tua tríplice força me
guie. Que teu amor me inunde, que tua sabedoria selecione as minhas aspirações e que
teu poder sustente e mantenha a minha vontade de bem proceder. Dai-me equilíbrio, a
felicidade, a força, eu te saúdo, eu te abençôo, chama presente em meu coração”.
É interessante fazer este ritual periodicamente para a manutenção do equilíbrio e bem
estar. Este ritual pode ser feito para outra pessoa que esteja precisando, bastando
focalizá-la em sua mentalização. Observe que as velas não queimarão por igual ao
mesmo tempo, revelando, qual a energia em maior desequilíbrio.
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4.
EQUILIBRA A CHAMA TRINA EM MIM
Em nome da minha Poderosa e Triunfante Presença de Deus EU SOU em mim e do meu
amado Santo Cristo Pessoal, invoco os amados Hélios e Vesta e a Chama Trina do Amor,
da Sabedoria e do Poder no coração do Grande Sol Central, o amado El Morya, o amado
Senhor Lanto, o amado Paulo Veneziano, o amado e Poderoso Vitória, a amada Deusa
da Liberdade, os Sete Poderosos Elohim, o amado Lanello, Todo o Espírito da Grande
Fraternidade Branca e da Mãe do Mundo, a Vida Elemental dos reinos do fogo, do ar, da
água e da Terra.
Para que equilibrem, façam brilhar, expandam e intensifique a Chama Trina no meu
coração, até que eu manifeste tudo aquilo que eles são, e que todos os vestígios da
natureza humana sejam eliminados.
Exerçam absoluto domínio e controle sobre os meus quatro corpos inferiores e pelo poder
dos três-vezes-três, façam com que eu e todas as manifestações da Vida, sejamos
elevados à gloriosa Ressurreição e Ascensão na Luz. Em nome do Pai, do Filho, do
Espírito Santo eu decreto:
Equilibra* a chama trina em mim
Amado Eu sou
Equilibra* a chama trina em mim
Exerce o teu domínio
Equilibra* a chama trina em mim
Que cresça a toda hora!
Equilibra* a chama trina em mim
Amor, sabedoria e poder!

(3x)
(3x)
(3x)
(3x)

*Substituir EQUILIBRA por: FAZ BRILHAR, EXPANDE e INTENSIFICA.
E com toda fé eu aceito conscientemente que isso se manifeste, se manifeste, se
manifeste (3x) aqui e agora, com pleno poder, eternamente mantido, onipotentemente
ativo, em contínua expansão e abrangendo o mundo inteiro até que todos tenham
ascendido totalmente na luz e sejam livres. Amado EU SOU! Amado EU SOU! Amado EU
SOU!
5.
VISUALIZAÇÃO: Expansão da Chama Trina a partir do senhor Sanat Kumara
DECRETO PODER DA CHAMA TRINA
Eu sou o poder de Sanat Kumara
Eu sou em vós
Vós sois em mim despertando em todos os seres a
Consciência cósmica através de vossa Chama Trina
Eu sou o poder de Sanat Kumara expandindo a Chama do
Caminho do Pai
Eu sou, eu sou, eu sou o poder de Sanat Kumara
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6.
VISUALIZAÇÃO: Chama Trina planetária de Shamballa, elevando-se e em torno dela
homens, anjos e elementais reverenciando Senhor Gautama
DECRETO DA LUZ DE SHAMBALLA
Eu sou a vontade, a sabedoria e o amor em elevação
Eu sou a Chama Trina planetária que se eleva em comunhão
Com anjos e elementais
Eu sou a perene luz que se irradia de shamballa selando a
Terra na proteção, sabedoria e adoração a Deus
Eu sou, eu sou, eu sou o equilíbrio, a paz e a perfeição do
Senhor Gautama
7.
VISUALIZAÇÃO: Presença do Senhor Maitreya irradiando da sua Chama Trina os 3
aspectos: Poder, Sabedoria e Amor.
INVOCAÇÃO AO SENHOR MAITREYA
Senhor Maitreya, elevai nossos seres integrando-nos a vossa consciência
Invocamos vosso poder
Invocamos vossa sabedoria
Invocamos vosso amor
Cristo planetário, vem!
Manifestai a vossa instrução aos filhos da terra
Manifestai a vossa orientação aos servidores da luz
Manifestai a iluminação do planeta
Senhor Maitreya, vem!
E fazei de nós veículos do vosso amor
Eu sou vós!
(3x)
Vós sois mim!
(3x)
Eu sou, eu sou, eu sou
(3x)
8.
INVOCAÇÃO: Expansão da Chama Trina envolvendo os nossos corpos inferiores e
espalhando-se por toda a Terra, seres e planos, unindo-os no Amor Universal.
DECRETO EU SOU A CHAMA TRINA
Eu sou o amor
Eu sou o poder
Eu sou a luz
Eu sou a chama do amor que une seres e planos na harmonia
Equilíbrio e paz
Eu sou a chamada do poder de Deus
Que cura e consagra a perfeição divina
Eu sou a luz crística que desperta
E estabelece em todos os seres a verdade divina
Eu sou o amor, o poder e a luz retornando à casa do pai
Eu sou a chama trina
A taça que se eleva e vibra em liberdade e no amor universal.
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17. CHAMA LILÁS
1.
VISUALIZAÇÃO: A Chama Lilás irradiando-se para nossos corpos mental, emocional,
etérico e físico. De nosso coração expandimos esta mesma Chama para o planeta,
conscientes da nossa doação em Amor.
DECRETO DA CHAMA LILÁS
Amada Kwam Yin preenchei os meus corpos com a chama lilás
Eu sou a manifestação da misericórdia divina
Eu sou perdoando a mim mesmo e a toda humanidade
Eu sou o perdão e liberdade ativa
Eu sou atraindo e doando energia sagrada
Eu sou a compreensão do serviço à luz
Eu sou a misericórdia e perdão
Eu sou realizando o plano divino de amor e elevando a
Perfeição o mundo que me cerca
Eu sou, eu sou, eu sou.
2.
VISUALIZAÇÃO: O Amor e a vontade de Deus se fundem num Sol Lilás que resgata o
planeta Terra.
DECRETANDO A LIBERDADE DO PLANETA TERRA
Eu sou a consciência desperta que absorve a misericórdia do Pai
Eu sou o perdão que regenera as partículas imperfeitas e
As transforma
Eu sou um foco de luz que a tudo perdoa,
Na infinita compreensão divina
Eu sou a vontade de Deus que consome as impurezas
Do planeta Terra, purificando-o
Eu sou o amor libertador que perdoa e eleva a humanidade
Eu sou a elevação misericordiosa do meu ser.
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18. CHAMA GÊMEA
1. VERDADEIRAMENTE AMO VOCÊ (Para a amada Chama Gêmea)
Verdadeiramente amo você, verdadeiramente querido(a)
A vida com sua tristeza, a vida com seu pranto
Desvanece-se em sonhos quando sinto que você está perto
Pois verdadeiramente amo você, verdadeiramente querido(a)
Ah! Amor, é maravilhoso sentir sua mão gentil
Ah! Sim, é maravilhoso estar ao seu lado
Consumida está toda tristeza, consumidos a dúvida e o medo
Pois você ama a mim verdadeiramente, verdadeiramente querido(a)
Verdadeiramente amo você, verdadeiramente querido(a)
A vida com sua tristeza, a vida com seu pranto
Desvanece-se em sonhos quando sinto que você está perto
Pois verdadeiramente amo você, verdadeiramente querido(a).
2. CHAMA VIOLETA O PODER DO ESPÍRITO SANTO PARA TRANSMUTAÇÃO DO
CARMA DE CHAMAS GÊMEAS
Em nome da amada, poderosa e triunfal Presença de Deus “EU SOU” em mim e do meu
amado Santo Cristo Pessoal, da Poderosa Presença do “EU SOU” e Santo Cristo pessoal
Em minha chama gêmea, eu apelo para todo o Espírito da Grande Fraternidade Branca e
para a mãe do Mundo, para que expandam a Chama Violeta no meu coração, purifiquem
os meus 4 corpos inferiores, transmutem todas as energias distorcidas que tenha imposto
à vida e projetem o raio curador da misericórdia, através de toda a Terra, dos elementais
e de toda a humanidade e respondam a este meu chamado em prol de mim mesmo e de
minha chama gêmea infinitamente, agora e para sempre. Em nome de Jesus, eu invoco a
Chama Violeta do coração de Saint Germain, dos Mestres do Sétimo Raio, dos retiros da
Grande Fraternidade Branca e dos nossos Corpos Casuais em prol de mim mesmo e da
minha chama gêmea, onde quer que o(a) amado(a) possa estar, através de mundos sem
fim. Em nome do Espírito Santo, eu decreto (9x):
Eu sou um ser de fogo violeta
Eu sou a pureza que Deus deseja!
A minha chama gêmea é um ser de fogo violeta
A minha chama gêmea é a pureza que Deus deseja!
Eu sou a chama violeta atuando agora em mim
Eu sou a chama violeta só me submeto à luz
Eu sou a chama violeta de magnífico poder cósmico
Eu sou a luz de Deus brilhando a toda hora
Eu sou a chama violeta radiante como um sol
Eu sou o sagrado poder de Deus que a todos vai libertando!
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19. AURA / LUZ
1. LIMPEZA DA AURA
“EU SOU” a presença mestra, que comanda
E governa este corpo, esta mente e esta
Consciência manifestada agora mesmo
2. OS TESOUROS DA LUZ
Em nome da amada, poderosa e triunfante Presença de Deus, EU SOU em mim, do
amado Cristo pessoal, do Santo Cristo pessoal de todos os homens, invoco os amados
Hélios e Vesta, o amado Jesus Cristo, o amado e poderoso Cyclopea, os amados Saint
Germain e Pórcia, o amado e poderoso Vitória, a amado Lanello, a amada Fortuna Deusa
da abundância, o amado todo Espírito da Grande Fraternidade Branca,a mãe do Mundo e
a vida elemental dos reinos do fogo, ar, água e terra!
Projetem a grandiosa chama da precipitação através deste grupo e todos os indivíduos e
atividades construtivas na Terra, sem esquecer o meu próprio ser e o meu mundo, para
manifestar ali a abundância de toda sabedoria, luz, detrminação e amor de que possamos
precisar para cumprir o plano de Deus e para elevar toda humanidade até a gloriosa
liberdade da grande Idade do Ouro de Saint Germain, que o “EU SOU” expande agora
mesmo e para sempre por meio deste decreto:
Fortuna da abundância Deusa
Das riquezas de Deus no alto
Teus tesouros vindos do sol
Vem derramar sobre quem tem
Coração com a luz sintonizado
Poder para o céu trazer
Riqueza que o plano expande
Dos mestres para todo o homem
Consciência afina pela tua
Visão amplia e faz-nos ver
Que a riqueza é para todos
Os que a Deus chamam com fé
Que desça agora, nós mandamos
Farto maná da mão de Deus
Para que aqui como no alto
Divino amor todos expressem.
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20. EU SOU
1. FINANÇAS
Eu sou, eu sou, eu sou
A ressurreição e a vida das minhas
Finanças (3x) manifestada nas minhas
Mãos para meu uso hoje mesmo!(9x)
2. SAÚDE
Eu sou a ressurreição e a vida
Da minha perfeita saúde, manifestada agora mesmo! (9x)
3. OBESIDADE
E sou a ressurreição e a vida do peso perfeito
Pra o meu corpo, manifestado agora mesmo! (9x)
4.
Eu sou a porta aberta que homem algum pode fechar! (9x)
5.
Eu sou a perfeição do meu mundo, e ela é auto-sustentada!
6.
Eu sou a lei
Eu sou a justiça
Eu sou o juiz
Eu sou o jurado
7. VISUALIZAÇÃO: No Sol, as Sagradas Presenças de Hélios e Vesta, em dourado,
expandindo os Doze Raios para todo o nosso Sistema solar e ao recebermos este Poder
Eletrônico o expandimos para todo o planeta.
DECRETO A CHAMA SOLAR
Em nome da presença de Deus eu sou
Invocamos aos Deuses Pais, Hélios e Vesta
A Chama Solar contendo os doze aspectos da divindade
Eu sou recebendo a Chama Solar
(3x)
Eu sou expandindo a Chama Solar
(3x)
Eu sou a chama divina
Eu sou a luz de Hélios e Vesta
Eu sou a elevação da Terra.
8.
Eu sou a liberdade do meu ser.
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9.
VISUALIZAÇÃO: Visualizar como nos dizeres do Decreto.
DECRETO DA ORDEM DIVINA
Senhor princípio, colocai a Terra na ordem divina
Dirigindo os seres à vontade do pai
Estabelecei a ordem em nós, ao nosso redor e em todos os
Planos de evolução
Eu sou a sintonia com a ordem divina
Eu sou realizando o plano divino
Eu sou trazendo aos mundos e seres o reto proceder
Eu sou conduzindo as energias da realização
Eu sou, eu sou, eu sou.
10.
DECRETO DO MAHA CHORAN
Amado Maha Choran impregnai nossos mundos com o amor divino
Eu sou a atividade do amor do pai
Eu restaurando a consciência do amor na Terra
Eu sou decretando o amor no planeta
Mestre Paulo ensinai aos homens o caminho
Da beleza e da perfeição
Eu sou, eu sou, eu sou veículo do Espírito Santo.
11.
VISUALIZAÇÃO: Visualizar Deus Pai irradiando as Doze Qualidades Divinas para todo o
Cosmos unindo todos os seres, reinos e planos.
Eu sou a presença de Deus purificando nas águas
Da harmonia e da paz universal
Eu sou a presença de Deus que se liberta no amor universal
Eu sou a essência divina que irradia a luz do Espírito Santo e
Abençoa com todos os Cosmos, o bem amado Cristo Maitreya
Eu sou a infinita gratidão a Deus pai todo poderoso,
12.
Presença do eu sou, tu és mestre
Presença do eu sou, abre alas
Que a tua luz e o teu poder
Sejam soberanos aqui e agora
Inunda-me com a destreza da vitória
Faz brilhar o clarão azul
Faz fulgurar a tua essência
Desce a esta forma que te pertence
Para que a perfeição e a sua glória
Resplandeçam e transcendam a Terra!

- 55 -

Coletânea de Decretos

21. HOSTE ANGÉLICA
1.
VISUALIZAÇÃO: Visualizar como nos dizeres do Decreto
DECRETO DA HOSTE ANGÉLICA
Eu sou, eu sou, eu sou
Eu sou trabalhando a luz junto a Hoste Angélica
Em equilíbrio e harmonia
Eu sou grato à assistência espiritual dos arcanjos
Serafins, querubins, virtudes e anjos em todos os níveis de atuação
Eu sou decretando que a luz dos doze raios impregne a aura
Terrestre elevando o planeta
Eu sou uno com a Hoste Angélica.

22. ELEMENTAIS
1.
LIBERTEM OS SERES DOS ELEMENTOS
Em nome e pelo poder da amada e triunfante Presença de Deus, EU SOU em mim, e pelo
poder do meu amado Santo Cristo Pessoal de todos os homens, de todo Espírito da
Grande Fraternidade Branca, da mãe do Mundo e da vida elemental dos reinos do fogo,
do ar, da água e da terra!
Eu apelo para o coração dos amados Hélios e Vesta, do amado Maha Choran, e para a
chama do consolo cósmico do Grande Sol central; para os amados Virgo e Pelleur, os
amados Áries e Thor, os amados Oromasis e Diana, os amados Neptuno e Luara, os sete
poderosos Elohim, os sete amados Arcanjos e os sete amados Chorans dos raios; para o
amado arcanjo Zaquiel, o amado Saint Germain, o amado e poderoso Arcturo e as suas
legiões de anjos da chama Violeta para que respondam e este nosso apelo infinitamente,
presentemente para sempre, em prol dos queridos seres elementais da Terra, do Ar, do
Fogo e da Água:
Selem, selem, selem num ovo de luz
Do resplendor do fogo violeta
Todo elemental, para que seja livre
Da discórdia humana neste instante
1.Amado eu sou
2.Por ordem de Cristo
3.Pelo raio azul de Deus
4.Pelo raio violeta de Deus
5.Pelo raio de amor de Deus
6.Pelo poder de Hércules
7.Pela luz de Jesus

(3x)
(3x)
(3x)
(3x)
(3x)
(3x)
(3x)
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8.Pela espada de São Miguel
(3x)
9.Isto está feito hoje, Está feito para ficar, Está feito como Deus quer

(3x)

E com toda a fé eu aceito conscientemente que isto se manifeste, se manifeste, se
manifeste! (3x) aqui e agora com pleno poder eternamente mantido, onipotente ativo, em
contínua expansão e abrangendo o mundo inteiro até que todos tenham ascendido na luz
e sejam livres. Amado EU SOU! Amado EU SOU! Amado EU SOU!
2.
VISUALIZAÇÃO: Visualizar como nos dizeres do Decreto.
DECRETO DOS ELEMENTAIS
Amado Maha Choran e Mestre Rowena, em nome da
Presença de Deus
Eu sou, envolvei os elementais no amor divino
Eu sou abençoando o elemental do meu corpo
Eu sou abençoando os gnomos
Eu sou abençoando as salamandras
Eu sou abençoando as ondinas
Eu sou abençoando os silfos
Eu sou vertendo amor aos seres elementais de todas as
Ordens e graus
Eu sou a gratidão aos senhores da forma, Devas e Elohins
Eu sou, eu sou, eu sou.
3.
VISUALIZAÇÃO: Chama Lilás
DECRETANDO A LIBERDADE DO REINO ELEMENTAL
Eu sou o amor misericordioso que liberta os seres da forma
Eu sou o perdão que envolve o elemental do meu corpo
Libertando-me de toda imperfeição
Eu sou a misericórdia que manifesta a harmonia entre os
Homens e elementais
Eu sou, eu sou, eu sou a libertação do reino elemental
Eu sou, eu sou, eu sou decretando o amor, a liberdade e a harmonia
Para todos os reinos e seres.
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23. CHACRAS
1.
DECRETO DOS CHACRAS
Eu sou um ser de figo violeta!
Eu sou a pureza que Deus deseja! (3x)
Meu coração é um chacra de fogo violeta,
Meu coração é a pureza que Deus deseja!
Meu chacra laríngeo é uma roda de fogo violeta
Meu chacra laríngeo é a pureza que Deus deseja!
Meu plexo solar é um raio de fogo violeta
Meu plexo solar é a pureza que Deus deseja!
Meu terceiro olho é um centro de fogo violeta
Meu terceiro olho é a pureza que Deus deseja!
Meu chacra da alma é uma esfera de fogo violeta
Minha alma é a pureza que Deus deseja!
Meu chacra coronário é um lótus de fogo violeta
Meu chacra coronário é a pureza que Deus deseja!
Meu chacra da base é uma fonte de fogo violeta
Meu chacra da base é a pureza que Deus deseja!
2.
PURIFICAÇÃO DOS CHACRAS PELA MÃE DIVINA
DECRETO AO AMADO ASTREA
Em nome da amada, poderosa e triunfante Presença de Deus “EU SOU” em mim, da
Poderosa Presença do “EU SOU” e do Cristo Pessoal de [Nome] pelo poder magnético do
Fogo sagrado, investido na Chama Trina que arde em meu coração, eu apelo para o
amado e grande Astrea, para que o amado Lanello, para todo o espírito da Grande
Fraternidade Branca, a mãe do Mundo e a vida elemental do fogo, da água, do ar e da
terra, para que coloquem os seus anéis e espadas de Chama Azul no interior e em torno
dos meus 4 corpos inferiores, do meu cinto eletrônico, do chacra do coração e de todos
os meus chacras, da totalidade da minha consciência, do meu ser e do meu mundo.
Desprende-me e liberte-me (3x) de tudo o que está abaixo da perfeição e do cumprimento
do meu plano divino pessoal.
3.
Ó amado Astrea, que a pureza de Deus
Apareça aqui à vista de todos
Vontade divina resplandecente
Anel e espada de luz fulgor
(1º, 2º, 3º refrão intercalados)
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1º refrão
Vem, responde ao meu chamado
Envolve todos em teu anel
Anel e espada de azul fulgor
Brilhem, elevem, encham de Luz!
2º refrão
Vem responde ao meu chamado
Envolve todos em teu anel
Anel e espada de Azul fulgor
Aos jovens elevem, encham de Luz!
3º refrão
Vem, responde ao meu chamado
Envolve todos em teu anel
Anel e espada de Azul fulgor
Aos homens elevam, encham de Luz!
4.
Libertas a vida do que é insensato
Caem os fardos, elevam-se as almas
Até aos teus braços de amor infinito
Que brilham de misericórdia do céu.

(1º, 2º, 3º refrão intercalados)

5.
Anel e espada de Astrea, fulgurem agora
Resplendor Branco/Azul, purifica meu ser
Levando contigo o medo e a dúvida
Revelas a fé e a boa vontade.

(1º, 2º, 3º refrão intercalados)

E com toda fé, eu aceito conscientemente que isto se manifeste, se manifeste, se
manifeste(3x). Aqui e agora, com pleno poder, eternamente mantido, Onipotentemente
ativo, em contínua expansão e abrangendo o mundo inteiro, até que todos tenham
ascendido totalmente na Luz e sejam livres.
Amado EU SOU! Amado EU SOU! Amado EU SOU!
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24. CHACRA CORONÁRIO
1.
CABEÇA
Eu sou luz, ó Cristo em mim
Liberta-me para sempre o pensamento
Fogo violeta, brilha para sempre
No mais profundo de minha mente!
Deus que me dá o pão de cada dia
Com o fogo violeta inunda a minha cabeça
Até que o teu celestial fulgor
Faça da minha mente uma mente de luz!
2.
Eu sou aceleração das células da minha estrutura cerebral
Que a faz expandir-se e atrai a direção inteligente do me
Mestre inferior
Eu sou o mestre interior que governa e coordena as
Seqüências dos meus pensamentos na perfeição do Cristo.
3.
TRANSFIGURAÇÃO (CHACRA DA COROA)
Todas as minhas vestes estou mudando
Pelo esplendor do novo dia
Com o sol do entendimento
Todo meu ser resplandece
Eu sou a luz interior e exterior
A luz do eu sou envolveu-me todo
Inunda-me, liberta-me, purifica-me!
Até que transfigurado me descrevam
Estou brilhando como o filho
Estou brilhando como o sol!
4.
CHACRA DA COROA
Ó Chama de luz brilhante e dourada
Ó chama maravilhosa de contemplar
Eu estou brilhando em cada célula do cérebro
Eu estou na sabedoria da luz tudo adivinhando
Fonte incessante, de onde flui
A iluminação flamejante
Eu sou, eu sou, eu sou iluminação.
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25. CHACRA FRONTAL
1.
AMADO CYCLOPEA VISÃO PERFEIÇÃO
Amada poderosa e triunfante Presença de Deus, EU SOU em mim, Santo Cristo Pessoal
de todos os que evoluem na Terra, amados Cyclopea e Virgínea, amados Hélios e Vesta,
Lanello e K-17 (Kay Seventeen), todo o Espírito da Grande Fraternidade Branca, a Mãe
do Mundo e a vida elemental dos reinos do fogo, do ar, da água e da terra! Em nome da
amada Presença de Deus que EU SOU, e pelo poder magnético do fogo sagrado
presente Chama Trina que arde no meu coração, eu decreto:
2.
Amado Cyclopea
Ó visão da perfeição
Dá-nos orientação divina
Varre os escombros no caminho
Mantém por mim o conceito imaculado.
Refrão:
EU SOU, EU SOU o que vê tudo
Ao invocar, meu olho é singular
Faz-me subir em liberdade
Tua santa imagem me tornar.
3.
Amado Cyclopea
Ó guardião onisciente
Molda com a luz todo o meu ser
Lava idéias, sentimentos
Mantém segura a Lei de Deus.
4.
Amado Cyclopea
Olho radiante de graça antiga
Com a mão de Deus Sua Imagem traça
No tecido da minha alma
Apaga o mal e vem curar-me.
5.
Amado Cyclopea
A cidade Quadrada guarda sempre
Ouve minha prece e dá resposta
Vitória do meu ser vem proclamar
Pureza da verdade preservar.
E com fé eu aceito conscientemente que isto se manifeste, se manifeste, se manifeste!
(3x) aqui e agora, com pleno poder, eternamente mantido, onipotentemente ativo, em
contínua expansão e abrangendo o mundo inteiro até que todos tenham ascendido
totalmente na luz e sejam livres. Amado EU SOU! Amado EU SOU! Amado EU SOU!
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26. CHACRA LARÍNGEO
1.
INVOCAÇÃO
Em nome do “EU SOU” o que “EU SOU”
Solicitamos através do coração
Do nosso Santo Cristo pessoal
Ao grande magneto do Sol Central
A desmagnetização de todo o carma
E substâncias negativas acumuladas
No nosso chacra laríngeo, de acordo
Com a vontade de Deus.
Ó Deus todo poderoso
Presente no meu coração
Ó! Grande coro dos Mestres ascensionados!
Carregai-me com o poder da chama violeta
Do grande silêncio, que me deixará falar
Somente quando for preciso
Quando eu falar eu o farei pelo poder do
Grande silêncio para libertar a humanidade
E a invencível vitória divina aparecerá por
Toda parte ao meu apelo
Eu sou, eu sou, eu sou.
2.
PERFEIÇÃO (CHACRA DA GARGANTA)
Eu sou a vida da direção divina
Que tua luz da verdade brilhe em mim!
Concentra aqui toda perfeição de Deus
Liberta-me de toda discórdia!
Que eu fique para sempre unido
À justiça do teu plano
Eu sou a presença da perfeição
Vivendo a vida de Deus no homem!
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27. CHACRA CARDÍACO
1.
CHACRA DO CORAÇÃO (EL MORYA)
Fogo violeta, amor divino
Refulge no meu coração!
És eternamente a fiel clemência
Em harmonia contigo mantém-se sempre.
2.
EU SOU A LUZ DO CORAÇÃO
Eu sou a luz do coração
Que brilha nas trevas da existência
E tudo transforma no tesouro dourado
Da mente do Cristo
O meu amor eu envio para o mundo
Para apagar todos os erros
E todas as barreiras derrubar
Eu sou o poder do amor infinito
Que se expande/até alcançar a vitória
No mundo que não tem fim!
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28. CHACRA DO PLEXO SOLAR
1.
RESSURREIÇÃO
Eu sou a chama da ressurreição
Que irradia em mim a pura luz de Deus
Cada átomo estou agora elevando
Não há mais escuridão em mim
Eu sou a luz da presença de Deus
Vivo livre para sempre
A chama da vida eterna
Ergue-se agora rumo à vitória.

29. CHACRA DA BASE
1.
ASCENSÃO
Eu sou a luz da ascensão
A vitória fluindo livremente
Todo bem obtive enfim
Para toda eternidade
Eu sou luz, não há mais fardos
Elevo-me na atmosfera
Sobre todos derramo, com pleno poder de Deus
Meu maravilhoso canto de louvor
Salve! Eu sou o Cristo vivente
O que ama eternamente
Ascenso agora com poder divino
Eu sou um sol resplandecente!
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30. CORPOS INFERIORES
1.
Bem amada presença divina “EU SOU” em mim e
Bem amado Mestre ascensionado Saint Germain
Vinde com os vossos anjos do fogo violeta da liberdade, da
Transformação, da misericórdia, do amor e ajudai-me.
Chamejai vosso fogo violeta através de meus sentimentos!
Afastai toda sensação de dúvida, medo, ciúme, limitação,
Impurezas e ódios de qualquer espécie, de causas e germens,
E dai-me novamente vossa abundância do divino amor
Pureza, harmonia, liberdade e perfeição.
Chamejai vosso fogo violeta, através de meu cérebro
E meu mundo mental!
Derretei e transformai todas as imagens de imperfeição
De qualquer natureza, de causas e germens, e transformai
Em pensamentos e sentimentos de beleza e de perfeição.
Chamejai vosso fogo violeta, através de meu corpo etérico
E afastai as recordações de cada dor, de toda imperfeição
E dissonância da minha vida, de causas e germens, e dai-me
Novamente a recordação do bem, da paz, felicidade e
Perfeição.
Chamejai vosso fogo violeta, através de cada órgão, de
Cada célula, cada funcionamento, cada parte do meu corpo
Físico e mantende a chama até que todas as aparências de
Velhice, miséria e imperfeição, de qualquer natureza se
Dissolvam e se transformem em minha eterna juventude e
Beleza, completa saúde, força e poder.
E que a vitória de meu plano se realize.
Eu vos agradeço!
2.
Eu sou a ressurreição e a vida
De cada célula e átomo dos meus
4 corpos inferiores,
Manifestadas agora mesmo!
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31. ORAÇÕES
1.
PAI NOSSO DO EU SOU
Pai nosso que estais no céu,
Santificado seja o vosso nome eu sou!
Eu sou o vosso reino manifestado
Eu sou a vossa vontade que está sendo cumprida
Eu sou na Terra assim como eu sou no céu
A todos eu dou hoje o pão de cada dia
Eu perdôo neste dia a toda vida
E eu sou também o perdão que ela me estende
Eu afasto todo homem das tentações
Eu liberto todo homem de qualquer situação nefasta
Eu sou o reino
Eu sou o poder e eu sou a glória de Deus em manifestação
Eterna e imortal
Tudo isto eu sou
2.
AVE MARIA
Ave Maria cheia de graça
O Senhor é convosco
Bendita sois vós entre as mulheres
E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus
Santa Maria mãe de Deus
Rogai por nós filhos e filhas de Deus
Agora e na hora da nossa vitória
Sobre o pecado a doença e a morte.
3.
SALVE RAINHA
Salve Rainha, mãe de misericórdia
Vida, doçura e esperança nossa
Rogamos a vós como teus filhos desta humanidade
Óh! Mãe e advogada nossa, para interceder por nós
E levar-nos de volta à casa do Pai
Pelo caminho indicado pelo amado Mestre Jesus
O bendito fruto do vosso ventre
Óh! Clemente, óh! Piedosa, óh! Imaculada Maria
Rogai por nós Santa mãe de Jesus
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
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4.
CREIO
Creio em Deus Pai-Mãe
Criador onipotente, onisciente, onipresente
Imanente em todas as criaturas
Creio no Cristo, messias e salvador nosso
Creio em Jesus que nasceu de Maria, a imaculada
Tendo por pai terrenal o bem amado José
Padeceu e foi crucificado...
Ressuscitou e se ascensionou
Ao reino da espiritualidade,
De onde ilumina,
Abençoa e ensina a humanidade o caminho de volta à casa do Pai
Creio no Espírito Santo, na Fraternidade Branca,
Nas hierarquias cósmicas e
Na comunhão dos Santos
Creio na remissão
Dos pecados e
Na redenção da humanidade
Creio na ressurreição
Na ascensão e na vida eterna.

5.
ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO
Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz
Onde houver ódio, que eu leve o amor
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão
Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
Onde houver desespero, que eu leve a esperança
Onde houver trevas, que eu leve a luz, e
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria
Eu sou São Francisco, esta é minha oração.
Mestre, fazei com que eu procure mais
Consolar que ser consolado,
Compreender que ser compreendido
Amar que ser amado.
Pois é dando que se recebe
É perdoando que se é perdoado
E é morrendo que se vive para a vida eterna
Eu sou São Francisco, esta é a minha oração.
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32. ENCERRAMENTO
1.
VISUALIZAÇÃO: Expansão da Chama Trina em direção ao Senhor Maitreya, Mestre El
Morya e todos os instrutores e orientadores.
DECRETO DO EU SOU GRATO
Eu sou a chama ardente
Que se eleva em gratidão a toda hoste ascensionada
Eu sou grato por haver encontrado a cominho do meio
Eu sou grato por haver encontrado minha razão de ser
Eu sou grato pela paz em minha alma
Eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato
Eu sou infinitamente grato!
2. DECRETO PARA FINALIZAR
E com toda a fé, eu aceito conscientemente que isto se
Manifesta-se, se manifeste, se manifeste (3x)
Aqui e agora, com pleno poder, eternamente mantido,
Onipotente ativo, em contínua expansão
E abrangendo o mundo inteiro até que todos tenham
Ascendido totalmente na luz e sejam livres
Amado EU SOU! Amado EU SOU! Amado EU SOU!
3. AGRADEÇO A SAINT GERMAIN A PRECE CONCRETIZADA.
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33. DECRETO DO “CONTA ATÉ NOVE”
(pelo Mestre Ascenso Cuzco)

Em nome da amada poderosa e triunfante Presença de Deus, EU SOU em mim, do meu
amado Santo Cristo Pessoal, do Salvador Jesus Cristo e de todos os filhos – servos no
céu, amado Arcanjo Miguel, Príncipe Orômasis, poderosa Astrea, Deusa da luz, amado
Mestre ascenso Cuzco, o Fiel e Verdadeiro e os exércitos do céu, amado Lanello, todo o
Espírito da Grande Fraternidade Branca e a Mãe do Mundo, Vida Elemental dos reinos do
Fogo, do Ar, da Água e da Terra! Eu decreto:
-VISUALIZAR: a Luz Branca enchendo o ovo da aura
Vem agora, por divino amor
Esta minha alma proteger
Faz meu mundo todo teu
Em luz divina estou envolto
-VISUALIZAR: Faixa de fogo Branco em torno do plexo solar
Número um, está feito
Aquietem-se, ó emoções
Dois e três, eu sou livre
Paz, é a vontade de Deus.
-VISUALIZAR: Faixa de fogo Branco em torno do pescoço e do chacra laríngeo.
Número quatro, eu adoro
Minha presença divina
Cinco e seis
Ó Deus, fixa em ti meu olhar sublime.
-VISUALIZAR: Uma faixa de fogo Branco em torno da cabeça e do 3º olho
Número sete
Vem, ó céu
Minhas energias domina
Oito e Novembro sou todo teu, envolve a minha mente.
-VISUALIZAR: Uma faixa de fogo Branco, envolvendo todos os chacras e os 4 corpos
inferiores.
A luz de fogo Branco rodeia-me agora,
Todas as reptides são expulsas
Em poder e luz divina envolto
Eu sou pelo amor protegido.
Agora que isso se faça com pleno poder. EU SOU a realização disto agora mesmo com
pleno poder. EU SOU, EU SOU, EU SOU a vida Divina expressando perfeição de todas
as formas e a cada instante. Aquilo que peço para mim, peço-o também para todo o
homem, mulher e criança neste planeta.
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