
Prepare-se para o Natal, o que é 
Advento? 



O que é o Advento? 

Advento é um tempo de preparação e de esperança pela vinda de Jesus Cristo, 
acontece nas 4 semanas que antecedem o Natal. A cor que representa o advento é 
a cor roxa, representando a purificação. Tem-se o costume de fazer uma coroa do 
advento, formada por ramas verdes dispostas em círculo, um laço de fita, bolas e 

quatro velas, sendo que cada uma é acesa em um domingo do Advento. Cada 
componente da coroa possui um significado:  
-a forma circular, o amor infinito de Deus,  

-as ramas verdes, a esperança, a fita, o Espírito Santo,  
-as bolas, os atributos do Espírito Santo que florescem dentro de cada um  

-as quatro velas representam os quatro domingos do Advento. 
 



De acordo com os ensinamentos dos Mestres 
Ascensos, o Advento é o tempo de purificação 

dos 4 corpos inferiores. A cada semana do 
advento, dedicamos nossos decretos e 

pedimos a purificação de um dos corpos 
inferiores, nesta ordem: etéreo, mental, 

emocional e físico. É a preparação da nossa 
alma para receber o Santo Cristo Pessoal. O 
Natal representa a vinda do Cristo Cósmico 
para a Terra. E esse mentor cósmico renasce 
dentro de cada um de nós por meio do nosso 

Santo Cristo Pessoal. 
 



Os nossos corpos inferiores 



Corpo Etérico 
Estrutura tênue, invisível, de natureza eletromagnética 
densa, mas de comprimento de onda inferior ao da luz 

ultravioleta, quase imaterial. Tem por função estabelecer a 
saúde automaticamente, sem interferência da consciência. 

Distribui as energias vitalizantes pelo Corpo Físico, 
promovendo sua harmonia.  

O Duplo vibra em média 1 cm. acima do Corpo Físico. Sua 
função mais importante é transmitir para a tela do cérebro 
todas as vibrações das emoções e impulsos que o perispírito 
recebe da alma além de absorver a vitalidade ou prana do 

mundo oculto emanada do Sol, misturando-a com as várias 
energias vitalizantes do planeta e distribuindo-as ao soma. 
Seu automatismo é instintivo e biológico, não inteligente. 

 



Corpo Mental 

Corpo Mental Inferior : É o corpo que engloba as percepções simples, através dos cinco sentidos 
comuns, avaliando o mundo através do peso, cheiro, cor, tamanho, gosto, som, etc.  

 É o primeiro grande banco de dados onde a mente física busca as informações que precisa, seu 
raciocínio é seletivo. Ele registra aquilo que, exterior à nossa pele, impressiona o nosso sistema nervoso. 
Está mais relacionado com o Ego inferior ou Personalidade encarnada. Este corpo, quando em 
desequilíbrio, gera sérias dificuldades comportamentais tais como comodismo, busca desenfreada de 
prazeres mundanos, vícios etc. 

Corpo Mental Superior: Este corpo é o segundo grande banco de dados de que dispõe o ser. Ele 
elabora e estrutura princípios e ideias abstratas, buscando sínteses ou conclusões que por sua vez são 
geradoras de novas ideias e assim por diante, infinitamente. Quando ligado às coisas superiores, ocupa-
se de estudos e pesquisas visando o aprimoramento do ser. Quando apegado às vivências inferiores em 
conexão com seus atributos de poder, mando e domínio do meio, cria sérias dificuldades à 
personalidade encarnada, pois costuma fragmentar-se em subníveis, liderando linhas de perturbação 
com os demais, que se ausentam, ignorando a realidade da personalidade encarnada.  



Emocional ou Perispírito 
Sensibilidade geral, instinto, emoções passionais. Primeiro invólucro espiritual 
mais próximo da matéria, facilmente visível por clarividentes. Luminosidade 

variável, branca argêntea, azulada etc. 

 É o MOB (Modelo Organizador Biológico), é o molde que estrutura o Corpo 
Físico. Observável por fotografias, vidência, moldagens, impressões digitais, 

tácteis e aparições fantasmagóricas.  

Todos os espíritos que incorporam em médiuns, possuem esta estrutura 
corpórea sutil, necessária à sua manutenção no mundo astral. Já os espíritos 
que não possuem este corpo em virtude de sua evolução, se comunicam com 

médiuns via intuição mental.  

O Corpo Astral tem ainda a função da sensibilidade, dor ou prazer, registro 
das emoções sob vontade, desejos, vícios, sentimentos, paixões, etc., que nele 

são impressos pela força do psiquismo. Este corpo é utilizado no mundo 
espiritual para incorporar espíritos já desprovidos dele, tal como nossas 

incorporações mediúnicas.  



Corpo Físico 

Instrumento de suporte passivo, recebendo a ação 
dos elementos anímicos espirituais, constituído de 

compostos químicos originários do próprio planeta. 
São milhares de vidas organizadas e administradas 

pela vida e comando do espírito. 

 O único estudado e relativamente conhecido pela 
ciência oficial.  

Nele, somatizam-se os impulsos desarmônicos 
oriundos dos demais corpos, níveis ou subníveis da 

consciência, em forma de doenças, desajustes ou 
desarmonias, que são simples efeitos e não causa. 

 



Jesus nos diz que a chama do Natal é 
também uma chama de ressurreição. 
Ele nos dá o exemplo do grão de trigo: 

se ele cair no chão e não morrer, 
permanece sozinho; mas se morrer, 
produzirá muitos frutos. A semente 

divina presente no chakra da base é a 
força vital auto perpetuadora que 

impregna toda a natureza. Parte do 
crescimento da semente e da semente 

tem que morrer para ressurgir.  



 
Isto significa que a árvore da vida 

humana tem que ceder o seu lugar para 
a Árvore Divina. E por ser esse um 

momento tão especial, de renascimento 
do Cristo dentro de nós à medida que 

abrimos mão dos aspectos inferiores do 
nosso ser, precisamos resguardar a 

nossa energia e oferecer decretos para a 
proteção, cura, transmutação de carmas, 

iluminação. 
 



Os Mestres Ascensos nos orientam sobre as 
medidas que devemos tomar nesta época. O 

Natal é uma época de equilibrar grande luz e 
grandes trevas, e por isso os Mestres nos 

orientam a intensificar os nossos decretos de 
proteção, principalmente os nossos chamados 

aos Elohim e ao Arcanjo Miguel. Além disso, por 
ser final de ano, é um fechamento do ciclo anual 
para a humanidade, um momento de equilibrar 

os nossos carmas. Devemos estar atentos aos 
testes e iniciações que se apresentam para nós 

para que sejamos vitoriosos.  

Elohim 

Arcanjo Miguel 

Mestres 
Ascensos 



ELOHIM DA PAZ 

Amado Elohim da Paz 

Do zênite dos céus, 

Derrama o radiante óleo dourado da Paz 

No horizonte do meu mundo! 

Eu aceito o dom da Paz no meu coração! 

Eu aceito o dom da Paz na minha alma! 

Eu aceito o dom da Paz na minha mente! 

Eu aceito o dom da Paz no meu chakra da garganta, meu centro de poder! 

Eu aceito o dom da Paz no olho vivente de Deus ancorado no meu terceiro 
olho! 

Paz! Aquieta-te e sabes que EU SOU Deus! EU SOU Deus, EU SOU Deus! 



SÃO MIGUEL 

1. São Miguel, São Miguel, 

Eu chamo por ti! 

Com a tua espada de fogo azul 

Liberta-me agora! 

REFRÃO: De divino poder, proteção 

De divino poder, proteção 

Vem encher o meu mundo. 

Sobre o meu ser desfralda 

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! 

De divino poder, proteção 

REFRÃO: De divino poder, proteção 

De divino poder, proteção 

Vem encher o meu mundo. 

Sobre o meu ser desfralda 

Tua bandeira da fé! 

Raio azul transcendente 

Na minha alma faísca, 

A graça de Deus 

Dá-me cura e fulgor! 

 



3. São Miguel, São Miguel, 

E legiões de azul! 

Venham selar-me, 

manter-me fiel e leal! 

REFRÃO: De divino poder, proteção 

De divino poder, proteção 

Vem encher o meu mundo; 

Sobre o meu ser desfralda 

Tua bandeira da fé! 

Raio azul transcendente 

Na minha alma faísca, 

A graça de Deus 

     Dá-me cura e fulgor! 

  CODA: *Por tua Chama azul EU 

SOU 

         Saturado, abençoado; 

        Da armadura azul de Miguel 

              EU SOU agora revestido!  



É importante fazermos o 
decreto “Ó Grande Luz”, 
pela Deusa da Pureza, 

para nos ajudar a ampliar 
a Luz dentro de nós 

durante essa época e para 
passarmos por todos os 

nossos testes. 



EU SOU Luz por dentro e por fora, 

Expande, expande, para sempre 

expande! 

Campo de consciência dentro e 

fora, 

Absorve a Luz de Deus e ordena 

então 

Que a Luz de Deus tenha eterna 

expansão! 

Preenche o mundo, a terra e o ar, 

Tudo o que existe, o céu e o mar, 

 

Ó GRANDE LUZ!  

(pela Deusa da Luz) 

Com a consciência do EU SOU 

Deus e oração compartilhando 

– 

Além da terra no espaço estelar 

O poder da graça vai sempre 

aumentar! 

Nosso Deus está ali e em toda 

a parte, 

E onde EU SOU, Tu estás 

também, 

Para revelar-me a Tua Verdade 

E mostrar na visão do meu EU 

SOU 

A sagrada beleza que só o céu 

tem. 



Vejo Tua luz, tom de diamante 

Cintilando com brilho penetrante, 

Nos poros do ser e no grande corpo 

O Macrocosmo, o universo. 

EU SOU Contigo, ó Deus, e vejo assim 

Expandir-se a Luz que leva a Ti. 

Meu ser resplandece, flui o poder. 

E Cristo mostra em todo o meu ser 

Que EU SOU o caminho do poder e da 
paz; 

 

Teu espírito torna-me um só nesta 

hora. 

Ó Deus, exige e comanda agora 

Tua Presença em nossa legião 

Que à graça do céu tem devoção – 

Mostra-me, manda-me tomar meu 

lugar! 

Na legião da liberdade vou 

permanecer, 

Pelo poder da vitória agora despertar 

Para sentir sempre o fluxo de poder. 

 



 

 

Resplandece em mim, ó Luz de Deus, 

Nebulosa espiral e sóis de luz! 

Verdade de Deus em meu ser reluz – 

Preenche minha mente, me deleitando! 

EU SOU Tua graça aqui manifestada, 

O Teu perfeito e puro amor brilhando! 

Expande, expande em nome do céu! 

Que a Tua individualidade seja meu fulgor, 

Que a minha alma seja a Tua chama, 

Expande, expande, ó Divino amor! 



O amado Zaratrusta também nos 
orienta a fazer o decreto “Ó 

Poderosa Chama Trina da Vida” 
nas seis semanas que antecedem 
o Natal, nove vezes por dia. Ele 
diz que por meio desse decreto 
pode nos ajudar a realinhar os 

nossos chakras e equilibrar nossa 
Chama Trina, nos preparando 
para o renascimento do Cristo 

em nós. 
 



Chama trina da Vida tão 

poderosa, 

Dádiva de Deus que é pura, 

Que toda a minha energia 

Fique em ti sempre segura. 

Com o laço da Fraternidade 

E da justa compreensão, 

À minha alma dá agora 

O dom da santa oração. 

Fios de amor da 

comunicação 

 

Pela lei celeste atraem 

Doce bênção sobre os bons, 

Trazendo respeito e unção 

Que me conduzem ao trono 

da graça 

Para Teu rosto sagrado 

contemplar 

E sem medo justamente 

derramar 

As paixões de deleite divino 

Amados Saint Germain e 

Jesus, 

Morya também, tomai minha 

mão, 

Ò PODEROSA 

CHAMA TRINA DA 

VIDA  

por Zaratustra 



Que o amor de Maria forme as 

asas 

Que a todos os homens 

elevarão. 

Até que todos se unam por Amor 

Para servir do Alto o desígnio 

Que à Terra desce a qualquer 

hora 

Em resposta ao chamado ígneo; 

Enviai-nos vosso Saber brilhante 

Que é o santo amor de Deus 

 

 

Dado ao homem a cada 

instante. 

Agradeço-vos e aceito que isto 

se realize agora com pleno 

poder. 

EU SOU a resposta a este 

chamado agora mesmo, com 

todo o poder. Isto é a plena 

manifestação da Lei do Amor, 

que me faz ascender à minha 

Vitória eterna, agora e sempre. 



Que me libertam de toda a 
afinidade 

Com a natureza pecadora 
da humanidade 

Cristo, ajuda-me a ter 
mestria, 

Dos livres viva paixão. 

Vem agora, determinação, 

Aos céus pra sempre me 
envia! 

EU SOU, EU SOU, EU 
SOU 

Aquele que toda a vida 
envolve 

 

No mandato de Deus, 

"Amém!" 

Que as trevas humanas 

dissolvem. 

EU SOU, EU SOU, EU 

SOU 

Livre - a servidão não me 

detém; 

EU SOU a plena lei do 

Amor 

Que a tudo e a todos 

mantém, 

E a total consagração 

É meu desejo e divina 

decisão. 



Saint Germain fala que o que 
acontecerá na nossa vida no próximo 
ano é determinado em grande escala 

pela quantidade de carmas que 
conseguimos transmutar nas últimas 

seis semanas do ano e por isso, 
devemos intensificar os nossos 

decretos de Chama Violeta. Além 
disso, é um momento de invocarmos 

a transmutação de registros 
planetários e interceder por nosso 

planeta. 



Mais Fogo Violeta 

Presença do EU SOU em mim, 

Escuta, agora, o que decreto: 

Derrama as bênçãos que agora invoco 

Sobre o Santo Cristo de cada um. 

Que o fogo Violeta da Liberdade 

pelo mundo avance a todos curando; 

Que sature a terra e os povos também 

Com resplendor crístico cada vez maior. 

EU SOU esta ação de Deus no alto 

Mantida pela mão do amor dos céus, 

Transmutando as causas da discórdia aqui, 

Extraindo o núcleo, derrotando o medo. 

EU SOU, EU SOU, EU SOU 

O poder do amor 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 e para sempre 
Dá ao mundo, ao meu ser e a toda a vida 

Liberdade eterna na Perfeição do Mestre Ascenso! 
Onipotente EU SOU! Onipotente EU SOU! Onipotente 

EU SOU! 
 



GRATIDÃO 


