DECRETO DO FOGO VIOLETA E DO TUBO DE LUZ

0.01

pelo Mestre Ascenso Saint Germain

Ó minha Presença do EU SOU, tão constante e cheia
de amor! Tu que és a Luz de Deus no alto, cujo resplendor
forma um círculo de fogo diante de mim para iluminar o
meu caminho:
Fielmente apelo para Ti, para que coloques agora mesmo
em redor de mim, um grande pilar de Luz da minha divina e
poderosa Presença do EU SOU! Mantém-no intacto a cada
instante, manifestando-se como uma cascata resplandecente da
maravilhosa Luz de Deus, que nenhum elemento da natureza
humana pode penetrar. Faz subir, por este maravilhoso círculo
elétrico de energia divina, uma onda de fogo violeta da chama
transmutadora da Liberdade!
Que a sua energia, em contínua expansão e projetada
para baixo, para o campo de força das minhas energias humanas,
transforme completamente qualquer condição negativa na
polaridade positiva do meu Grande Eu Divino! Que a magia da
sua misericórdia purifique tão profundamente o meu mundo pela
Luz, que todos aqueles que eu contatar sejam abençoados com
a fragrância de violetas do coração de Deus, em memória do dia
abençoado que começa a aparecer, em que toda a discórdia —
causa, efeito, registro e lembrança — será transformada para
sempre na Vitória da Luz e na paz do ascenso Jesus Cristo.
Eu aceito agora conscientemente o pleno poder e manifestação deste fiat de Luz, e decreto que entre instantaneamente em
ação através do livre-arbítrio que Deus me concedeu e do poder
de acelerar sem limites esta sagrada ajuda vinda do coração do
próprio Deus, até todos os homens ascenderem e serem livres na
Luz que nunca, nunca, nunca falha!
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SÃO MIGUEL

10.00

Em nome da amada, poderosa e vitoriosa Presença de Deus EU
SOU em mim, do meu amado Santo Cristo Pessoal e do Santo Cristo
Pessoal de todos os homens, do amado Arcanjo Miguel, do amado
Lanello, de todo o 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 decreto:
1. São Miguel, São Miguel,
Eu chamo por ti!
Com a tua espada de fogo azul
Liberta-me agora!
Refrão De divino poder, proteção
Vem encher o meu mundo,
Sobre o meu ser,
Tua bandeira da fé!
Raio azul transcendente
Na minha alma faísca,
A graça de Deus
Dá-me cura e fulgor!
2. São Miguel, São Miguel,
Eu amo-te, sim!
Com tua imensa fé
Inunda meu ser!
3. São Miguel, São Miguel,
E legiões de azul!
Venham selar-me, manter-me
Fiel e leal!
Coda *Por tua Chama Azul EU SOU
Saturado, abençoado;
Da armadura azul de Miguel
EU SOU agora revestido! (3x)*
E com toda a Fé eu aceito conscientemente que isto se manifeste,
que se manifeste, que 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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EU SOU A VONTADE DE DEUS

10.03

Em nome da amada, poderosa e vitoriosa Presença de Deus EU
SOU em mim e do meu amado Santo Cristo Pessoal, invoco o coração
da Vontade de Deus no Grande Sol Central; o amado Arcanjo Miguel,
amado El Morya, amado e poderoso Hércules, todas as Legiões do Raio
Azul e os Irmãos do Coração de Diamante, o amado Lanello, todo o
Espírito da Grande Fraternidade Branca e a Mãe do Mundo, a vida
elemental — dos reinos do fogo, do ar, da água e da terra! Fazei com que
a chama da Vontade de Deus imbua os meus quatro corpos inferiores, e
respondei ao meu apelo infinitamente, agora e para sempre:
1. EU SOU a Vontade de Deus em manifestação,
EU SOU a Vontade de Deus incomparável perfeição,
EU SOU a Vontade de Deus da justiça baluarte,
EU SOU a Abundância de Deus em toda parte.
Refrão Vem, vem, vem, ó Chama Azul tão constante!
Torna todo o meu ser radiante.
Chama Azul de tão viva verdade,
Da eterna juventude e da boa vontade,
Manifesta, manifesta, manifesta-te em mim agora!
2. EU SOU a Vontade de Deus exercendo o comando,
EU SOU a Vontade de Deus compreensão irradiando,
EU SOU a Vontade de Deus, que é um poder sem par,
EU SOU a Vontade de Deus, pro sonho do Céu realizar.
3. EU SOU a Vontade de Deus protegendo, abençoando,
EU SOU a Vontade de Deus todo o medo dissipando,
EU SOU a Vontade de Deus com perfeição agindo,
EU SOU a Vontade de Deus à Vitória conduzindo.
4. EU SOU o Raio Azul, Amor da Liberdade
EU SOU o Raio Azul, o poder vindo do Alto,
EU SOU o Raio Azul libertando a humanidade,
EU SOU a Chama Azul e a todo o bem exalto.
E com toda a Fé eu aceito conscientemente que isto se manifeste,
que se manifeste, que 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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EL MORYA, CHOHAN DO PODER

10.09

Amada, poderosa e vitoriosa Presença de Deus EU SOU em mim,
chama autogerada imortal do amor do Cristo no meu coração, Santo
Cristo Pessoal de todos os homens, amado Mestre Ascenso El Morya e
todos os grandes seres, poderes e atividades da Luz servindo a chama da
santa Vontade de Deus:
Em nome e pelo poder da Presença de Deus que EU SOU e pelo
poder magnético do fogo sagrado investido em mim, invoco a poderosa
Presença e o pleno poder do vosso momentum acumulado de serviço à
Luz de Deus que nunca falha e ordeno que seja dirigido para a minha
consciência, para o meu ser e para o meu mundo, para os meus negócios,
para as atividades da Summit Lighthouse e atividades de todos os Mestres
Ascensos, mundos sem fim.
Em Teu nome, ó Deus e em nome do amado Lanello, de todo o
Espírito da Grande Fraternidade Branca e da Mãe do Mundo, da vida
elemental — dos reinos do fogo, do ar, da água e da terra! Eu decreto:
El Morya, Chohan do Poder,
Todo caos vem desfazer
Guarda-nos sempre em tua chama —
Sela o caminho, nosso ardor inflama!
El Morya, ordenamos agora
Que o Céu se manifeste sem demora
Pela Ordem e Perfeição,
Em nossa mente, palavra e ação!
El Morya, Deus da Verdade,
Sela em tua chama a nossa mocidade!
Guia-nos na senda e tudo corrige —
O poder da Chama Azul envia e dirige!
El Morya teu Poder invocamos,
Para sempre trabalhar e servir;
Cada dia saber planejar —
E pelo Amor tudo corrigir!
El Morya, por ti clamamos
Mestria Pessoal conquistamos
A Era de Ouro está iminente —
A Deus dirige nossa mente!
cont…
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10.09 (cont.)

El Morya, Chohan do Poder

El Morya, tua chama alastra
Em cada um nesta terra vasta —
Estabelece a ordem, ritual também,
Nossa sabedoria sempre mantém!
El Morya, Chohan do Poder,
O plano da Vida dá a conhecer —
Fica conosco nesta hora;
A Vitória do Cristo em todos ancora!
E com toda a Fé eu aceito conscientemente que isto se manifeste,
que se manifeste, que 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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OS TESOUROS DA LUZ

55.01

Em nome da amada, poderosa e triunfante Presença de Deus
EU SOU em mim, do meu amado Santo Cristo Pessoal, do Santo Cristo
Pessoal de todos os homens, invoco os amados Hélios e Vesta, o amado
Jesus, o Cristo, o amado Poderoso Cyclopea, os amados Saint Germain
e Pórcia, o amado Poderoso Vitória, o amado Lanto, a amada Fortuna,
Deusa da Abundância, o amado Lanello, todo o Espírito da Grande
Fraternidade Branca e a Mãe do Mundo, a vida elemental — dos reinos
do fogo, do ar, da água e da terra!
Fazei brilhar agora a gloriosa Chama da Precipitação por toda a
Summit Lighthouse e todos os indivíduos e atividades construtivas na
Terra, incluindo o meu próprio ser e o meu mundo, para ali manifestar
toda a abundância de toda a sabedoria, luz, determinação e amor de que
precisemos para cumprir o plano de Deus e para elevar toda a humanidade
até à gloriosa liberdade da grande Era de Ouro de Saint Germain, que estou
expandindo agora mesmo e para sempre por meio deste decreto:
1. Fortuna, Deusa da Abundância,
Das riquezas de Deus no Alto,
Envia os tesouros do Sol
E concede agora àqueles
2. Que têm no coração a Luz de Deus,
Todo o poder para trazer dos Céus
A abundância que expande o plano
Que os Mestres têm para o ser humano.
3. Nossa consciência afina pela tua,
Amplia a visão e faz-nos ver
Que todos podem ter riqueza
Se invocarem Deus com fé e pureza.
4. Que desça aqui, por nosso clamor,
Um farto maná da mão de Deus,
Que todos expressem divino amor
Aqui embaixo e nos altos céus.
E com toda a Fé eu aceito conscientemente que isto se manifeste,
que se manifeste, que 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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MANTRAS PARA A CURA DA ECONOMIA DAS NAÇÕES 55.02
EU SOU a Luz do Coração*

0.07A

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!

Mantra a Hélios e Vesta*

20.21

Hélios e Vesta! Hélios e Vesta! Hélios e Vesta!
Que a Luz flua no meu ser!
Que a Luz se expanda no centro do meu coração!
Que a Luz se expanda no centro da Terra
E que a Terra seja transformada no Novo Dia!
* Saint Germain nos instruiu a alternar os dois mantras acima. Faça cada um deles três ou
nove vezes concentrando-se profundamente no chakra do coração e enviando sua devoção
a Deus. Lanello ensinou-nos a fazer o primeiro mantra da série apresentada abaixo durante
cinco minutos consecutivos, sem desviar nossa atenção da Poderosa Presença do EU SOU.
Visualize a quantia de dinheiro de que precisa em suas mãos. Pode fazer 33 vezes ou em
múltiplos de nove qualquer dos mantras 22.04.

EU SOU a Ressurreição e a Vida das Minhas Finanças 22.04
1.

2.

3.

*EU SOU! EU SOU! EU SOU! A Ressurreição e a Vida
das minhas finanças! (3x)
Agora manifestadas em minhas mãos
e para meu uso hoje! *(33x)
*EU SOU! EU SOU! EU SOU! A Ressurreição e a Vida
das finanças da Igreja Universal e Triunfante e
das minhas finanças! (3x)
Agora manifestadas em minhas mãos
e para meu uso hoje! *(33x)
*EU SOU! EU SOU! EU SOU! A Ressurreição e a Vida
das minhas finanças e da economia do Brasil! (3x)
Agora manifestadas em minhas mãos
e para meu uso hoje! *(33x)
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cont…

55.02 (cont.)

Mantras para a Cura da Economia das Nações

Estou livre de medo e incerteza,
Expulso agora miséria e pobreza,
Pois a Abundância pura, estou ciente
Dos Reinos do Alto é proveniente.

1.30

EU SOU a Fortuna Divina em ação
Tesouros de Luz concedendo,
Suprindo aqui toda a provisão
Abundância agora recebendo.
Para a cura das finanças pessoais e da economia das nações, Saint Germain nos ensina
que devemos fazer 15 minutos diários de Chama Violeta. Omri-Tas deu-nos uma dispensação em que cada 15 minutos de Chama Violeta que fizermos em seu nome serão
multiplicados por dez, contando como 150 minutos, ou duas horas e meia de decretos da
Chama Violeta. Nunca deveríamos deixar passar um só dia sem fazer os 15 minutos de
Chama Violeta, aproveitando assim esta extraordinária dispensação para a transmutação
de carma como preparação da nossa vitória da ascensão na Luz.
“EU SOU a Luz do Coração” é o mantra para a cura da economia das nações… “Orai
sem cessar” é a resposta que dou aos que clamam pela libertação do peso opressivo da
economia instável. Usai este mantra, então, meus nobres de coração, e alternai-o com
o velho favorito a Hélios e Vesta, ao centro do sol da Vida abundante, e vejamos o que
ainda poderemos fazer para afastar a destruição iminente.
Saint Germain, 17 de fevereiro de 1980

Existe um poder de Deus que pode ser convocado por vós a partir da vossa Poderosa Presença do EU SOU. O Cristo Universal que se encontra dentro de vós e também à vossa volta é
capaz de reverter o carma pessoal e planetário e consumi-lo pelo fogo sagrado — se estiverdes
dispostos a ser constantes no uso diário dos decretos dinâmicos à Chama Violeta (15 minutos é o básico e bom, 30 é ótimo, 45 é formidável, e uma hora de decretos da Chama Violeta
é estupendo!). Este ritual do Sétimo Raio forma a base para a Solução do Oitavo Raio para a
economia precária das nações através do chakraa de oito pétalas, a câmara secreta do coração.
Os decretos [desta folha] (quando feitos juntamente com os decretos de Chama Violeta
favoritos, “Os Dez Para Transmutação”, publicados no livro A Ciência da Palavra Falada), quando reforçados pelo Rosário do Arcanjo Miguel para Armagedom, constituem
um ritual do Oitavo Raio.
De Saint Germain on Prophecy, Book II,
“Saint Germain 8th Ray Solution to the Economy”

Fórmulas para a Abundância: é desejo da vossa Presença do EU SOU que contempleis
Deus face a face, e é também desejo da vossa Fonte Divina que gozeis da abundância
ilimitada de Deus de todas as coisas boas (inclusive dinheiro) e as useis para expandir a
perfeição Crística por toda a Terra.
Se aceitardes esta lei e desejardes aplicá-la, usai as seguintes afirmações do EU SOU do amado Jesus e usai-as três vezes por dia, às mesmas horas, repetindo-as durante cinco minutos
consecutivos e sem desviar a vossa atenção da Poderosa Presença do EU SOU: “EU SOU!
EU SOU! EU SOU! A Ressurreição e a Vida das minhas finanças!” Repeti este mantra
e, então, selai-o com a confirmação feita uma vez: “Agora manifestadas em minhas mãos
e para meu uso hoje!”
Ao repeti-la durante cinco minutos, visualizai em vossas mãos a abundância desejada ou a
quantidade de dinheiro de que precisais. Mantende este exercício com plena fé na Luz de
Deus que nunca falha até obterdes o resultado. Deveis submeter vosso pedido à vontade de
Deus, para que vossa motivação seja somente servir e abençoar toda a vida, e deveis também
declarar que estais dispostos a trabalhar para precipitar a vossa abundância. “O SENHOR
[a Poderosa Presença do EU SOU] ajuda aqueles que ajudam a si mesmos”.
Das Pérolas de Sabedoria, 24 de outubro de 1958.
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EU SOU A CHAMA VIOLETA

70.11

Em nome da amada, poderosa e vitoriosa Presença de Deus
EU SOU em mim e do meu amado Santo Cristo Pessoal, invoco os
amados Alfa e Ômega no coração de Deus no nosso Grande Sol Central,
o amado Saint Germain, a amada Pórcia, o amado Arcanjo Zadkiel,
a amada Santa Ametista, os amados e poderosos Arcturus e Vitória, a
amada Kuan Yin, Deusa da Misericórdia, os amados Oromasis e Diana,
a amada Mãe Maria, o amado Jesus, o amado Omri-Tas, governante do
Planeta Violeta, o amado grande Conselho do Carma, o amado Lanello,
todo o Espírito da Grande Fraternidade Branca e a Mãe do Mundo, a
vida elemental — do fogo, do ar, da água e da terra!
Para que expandam a Chama Violeta no meu coração,
purifiquem os meus quatro corpos inferiores, transmutem toda a
energia mal qualificada que eu tenha imposto sobre a vida e façam
brilhar o raio misericordioso da cura através da Terra, dos elementais e
de toda a humanidade, e respondam a este meu chamado infinitamente,
imediatamente e para sempre:
EU SOU a Chama Violeta
Que atua em mim e reluz
EU SOU a Chama Violeta
Só me submeto à Luz
EU SOU a Chama Violeta
Cósmico Poder, farol
EU SOU a Chama Violeta
Radiante como um sol
EU SOU a Luz de Deus
A toda hora brilhando
EU SOU o poder de Deus
Que a todos vai libertando.
E com toda a Fé eu aceito conscientemente que isto se manifeste,
que se manifeste, que 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!
Nota: pode-se usar o preâmbulo do 70.11 para qualquer decreto de Chama Violeta. Nos decretos de Chama
Violeta podemos trocar a palavra “violeta” por “púrpura”. A ação da Chama Violeta (cor da orquídea rosa)
tem uma qualidade mais intensa de misericórdia e perdão; a Chama Púrpura (a cor da flor conhecida pelo
nome de “violeta”) tem uma ação eletrônica de limpeza mais intensa e, quando usada alternadamente
com os decretos verdes de cura, purifica e cura mais eficazmente os quatro corpos inferiores. O corpo
deste decreto também pode ser cantado com a melodia de “Santa Lucia”, repetindo as duas afirmações
finais do EU SOU.
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** A expressão “Fogo Violeta” pode ser substituída por “Chama da Misericórdia” e “Chama Purpúrea”.

70.16 (cont.)

A Lei do Perdão

VIOLETA-PÚRPURA-ROSA
(Use um dos preâmbulos de Chama Violeta)

1. Chama Violeta, passa por mim,
Com teu centro rosado me liberta.
O amor se abre como uma flor,
O Saber em ação o Poder desperta!
Refrão Violeta, púrpura, rosa,
Brilha, que eu possa pensar:
Deus vive em mim — EU SOU livre
E sempre livre vou estar!
Violeta, púrpura, rosa,
Ajuda-me agora a beber
O tom elétrico que brilha
No que digo, penso e vou fazer!
2. Chama Violeta, eleva e cura,
Teu centro rosado sela meu ser,
Flui o Amor, o Saber fulgura,
Pela ação do divino poder!
3. Chama Violeta, assume o comando
Do centro rosado teu raio emanando
O poder do Amor sela, o Real revela,
Saber em ação é Deus no coração!
E com toda a Fé…
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70.17

ORAÇÃO DE SÃO PATRÍCIO PARA PROTEÇÃO

60.12

Quero ligar-me hoje
Ao poder de Deus para me proteger,
À grandeza de Deus para me dirigir,
À sabedoria de Deus para aprender,
Ao olho de Deus para discernir,
Ao ouvido de Deus para escutar,
À palavra de Deus para me purificar.
À mão de Deus para me amparar,
À senda de Deus para caminhar,
Ao escudo de Deus para me proteger,
Ao exército de Deus para me defender
Contra as armadilhas do demônio,
Contra o vício, as tentações,
Contra as más inclinações,
Contra os homens que tramam o mal,
Sejam muitos, sejam poucos, perto ou longe, é igual.
Cristo perto,
Cristo aqui,
Cristo comigo,
Cristo abaixo,
Cristo em mim,
Cristo atrás,
Cristo sobre mim,
Cristo à frente,
Cristo à esquerda e à direita,
Cristo de cá para lá,
Cristo na visão
De cada olho que busque,
Em cada ouvido que escute,
Em cada boca que comigo fale —
Que Cristo possa estar
Em cada coração que eu contatar.
Uno-me hoje ao Trino — faço o chamado,
Com fé na Trindade — Unidade — Deus sobre todos
e em toda a parte.
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