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CADERNO DE APELOS E DECRETOS 

CHAMA VIOLETA

Nada Muda se Eu não Mudar.

INFORMAÇÕES GERAIS

Informações complementares de suma 
importância sobre a utilização e vantagens da 
CHAMA VIOLETA você encontrará no final deste 
caderno.

É importante que antes de iniciar os Apelos e os Decretos você 
deverá procurar primeiro tomar conhecimento destas colocações e 
dicas.   
Elas foram colocadas no final com o objetivo de simplificar o 
manuseio deste material já que as leituras destes textos não são 
necessárias se você já leu uma vez e entendeu as instruções nela 
contido.   Contudo, é bom que seja relido uma vez por semana ou 
quinzena isto ajudará em muito a fortalecer os apelos e decretos 
feitos diariamente. 

Todos os apelos e Decretos foram copiados de 
Livros e de páginas da Internet, foi evitado citar 
as fontes para que não haja um acumulo de 
informações desnecessárias.

Alguns apelos e Decretos sofreram pequenas adaptações e correções, 
ao nosso idioma e necessidades, pois, muitos deles foram recebidos 
por canalizadores de outros países.

O PODER DA PALAVRA
Atente para o que diz.

A sua palavra edifica, eleva e agrada.
Mas também destrói, rebaixa e machuca.
O que sai de sua boca é força criadora.

A palavra proferida e pensada passa a produzir efeitos.
Não há como fazê-la retornar.

Por isso, cuide-se no falar. Evite excessos.
Regre-se pela verdade e sensatez.

Regule o tom de voz.
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Não fale alto, nem seja rude.
Transmita paz, certeza, carinho, alegria.

Ó! Deus Todo-Poderoso, presente em 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 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

MANIFESTO DA CHAMA VIOLETA

Eu sou a Chama Violeta.
Meus queridos filhos do Meio do Mundo, eu sou um SER CÓSMICO, eu 
sou um PODER, eu sou uma POTÊNCIA.
EU SOU A MISERICÓRDIA DIVINA porque consumo vosso karma. Eu 
consumo as formas-pensamentos nefastas e maléficas que haveis 
criado, ou que outros projetam contra vós, breves eu consumo tudo o 
que não é Luz. Somente não posso fazê-lo sem vós; chamai-me, meus 
queridos filhos, sabeis como é preciso fazê-lo, e eu virei imediatamente 
a vós. Eu vos envolverei, passarei em vossos ossos, em vossos músculos, 
em vossas veias, em vossos nervos, em todas as vossas células e 
consumirei tudo o que não é belo em vossas auras. Consumirei o ódio, a 
discórdia, a inveja, a crítica.   Purificarei vosso corpo, vossos corpos, 
vossos pensamentos, vossos sentimentos e desligarei todos os elos que 
haveis criado com outras almas pela calúnia, crítica e discórdia!
Enviai-me aos vossos amigos, assim como aos vossos supostos inimigos e 
eu me precipitarei em tromba para vos prestar serviço. Eu os envolverei, 
eu os purificarei, eu os libertarei!
Enviai-me aos confins da Terra e eu irei, enviai-me aos mares e oceanos 
e eu irei, enviai-me à floresta, aos bosques e clareiras, aos jardins e 
casas dos homens, e eu irei.
Enviai-me às igrejas, aos conventos, aos hospitais, às prisões, aos 
cemitérios. Eu irei, eu irei por toda a parte onde desejardes, minhas 
crianças da Terra.
Mas cabe a vós pedir. Tocai meu canto. Chamai-me, que nós 
purificaremos conjuntamente a Terra e libertaremos tudo: os humanos, 
os animais, os vegetais, os minerais, libertaremos as almas errantes, 
libertaremos tudo o que está impuro e encadeado.
Minhas crianças da Terra, eu sou a MISERICÓRDIA, eu sou a REDENÇÃO. 
Chamai-me.
Eu sou o EU SOU
A Chama Violeta.
Genebra, 30 de março de 1955.
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BÊNÇÃO DO DEUS DA CHAMA VIOLETA

Filhos da Terra! O Deus da Chama Violeta saiu do Grande Silêncio                       
para vos abençoar.

Que a força da Chama Violeta seja decuplicada a cada um de vossos 
apelos.

Que esta Chama Violeta saia por vossos dedos, por vossos olhos, por 
vossa boca para purificar tudo à vossa passagem.

Que ela vos envolva para sempre.
Eu vos sagro. Eu vos dou os meus poderes para sempre.

Eu sou o EU SOU, o Deus da Chama Violeta.

PEDIDO AOS SENHORES DO KARMA

 Ó! Senhores do Karma, permiti, permiti a todos os 
humanos 

receberem os benefícios da Chama Violeta.
EU SOU – EU SOU – EU SOU
Eu Sou o EU SOU, a lei da libertação do mundo inteiro pelos 
benefícios da Chama Violeta.

APELOS E DECRETOS DA CHAMA VIOLETA

                                                       Proteção – Chama Violeta

Em nome da Toda-Poderosa Presença EU SOU, eu peço e comando que a 
Chama 



4

Violeta seja minha companheira quotidiana, o cetro de meu poder e a Presença 
gloriosa e luminosa que caminha comigo e me mostra o que eu devo fazer para 
realizar o Plano Divino. Eu aceito esta Chama Violeta consumidora como um 
manto de proteção.
Eu a aceito como uma armadura.
Eu a aceito como uma espada que me precede e abre meu caminho para a Luz.
EU SOU  EU SOU  EU SOU

Ó! Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração e Todo-Poderoso 
Elohim da Paz!

Eu peço que cada vez mais Chama Violeta Consumidora seja derramada sobre 
mim e sobre todos aqueles que estão sob esta radiação, para nos proteger contra 
a ação desastrosa das criações humanas destrutivas, para controlar os poderes 
da natureza e as forças dos elementos, neste instante mesmo e por toda a 
eternidade.
EU SOU EU SOU  EU SOU 

                             GRANDE CORAÇÃO DE CHAMA VIOLETA

Ó! Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração!
Ó! Nosso Mestre bem-amado Saint Germain! Prende-me em teu 

grande Coração de Chama Violeta que só pode dar muita pureza e 
harmonia, para criar muita liberdade a fim de permitir que o Plano 
Divino se cumpra segundo tua vontade.

Eu peço poder colocar toda pessoa, toda coisa e toda condição 
neste Coração de Chama Violeta a fim de que ele consuma a 
discórdia, toda imperfeição, e que ele as substitua pela perfeição da 
Chama Espontânea.     
EU SOU  EU SOU   EU SOU 

   Eu peço que este apelo seja manifestado fisicamente.
   Eu ordeno que ele seja manifestado fisicamente.

      
    Eu sou o poder que o faz aparecer sobre o plano físico

Ó! Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração!
Ó! CRISTO, presente no coração de todos os homens, Mestres 

Ascensionados, Grandes Seres Cósmicos, Grandes Potências e 
Legiões da Luz!

Colocai o Coração de Chama Violeta de nosso Mestre bem-
amado Saint Germain em nosso caminho, que ele esclareça nossa 
rota, que ele nos revele tudo o que devemos saber do passado, do 
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presente e do futuro; que ele nos guarde dos maus pensamentos 
projetados contra nós e que ele se torne nosso templo de felicidade 
de pureza e de alegria.

APELOS DA CHAMA VIOLETA

PESSOAL

 Em nome da Toda-Poderosa Presença EU SOU, eu peço e 
comando 

que a Chama Violeta seja minha companheira quotidiana, o cetro de 
meu poder e a Presença gloriosa e luminosa que caminha diante mim e 
me mostra o que eu devo fazer para realizar o Plano Divino. 
Eu aceito esta Chama Violeta consumidora como um manto de 
proteção.
Eu a aceito como uma armadura.
Eu a aceito como uma espada que me precede e abre meu caminho 
para a Luz.
Eu Sou o EU SOU   Eu Sou o EU SOU   Eu Sou o EU SOU

 Poder, poder, poder da Chama Violeta dos milhares de Sóis 
Universo (3 

vezes) sobre mim desce; desce, desce, desce.
Fazer com:
Ação, autoridade, proteção, harmonia, saúde, pureza, vitória, amor, 
caridade, paz, força, glória, mestria, discriminação, iluminação, 
perfeição, justiça, verdade, liberdade
Eu peço e comando que este apelo seja atendido com a rapidez do 
relâmpago, pela Luz do Grande Sol Central.

 Poder, poder, poder da Chama Violeta dos milhares de sóis 
(3 vezes) 

desce em meu coração, desce em minha alma, desce em minha aura, 
desce, desce, desce, desce.
Eu peço e comando que este apelo seja atendido com a rapidez do 
relâmpago, pela Luz do Grande Sol Central.

 EU SOU a Poderosa, Transmutadora Chama Violeta em forte 
e 

dinâmica atividade, que agora me transpassa, purificando toda Energia 
e formas pensamentos que eu criei, carregadas de sombras e enganos 
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no passado e presente de minha vida, e que, agora, transforma tudo 
em Perfeição para sempre.
EU SOU   EU SOU   EU SOU

 Em nome do amado Mestre SAINT GERMAIN: 
EU SOU a Transmutadora Chama Violeta, que atravessa o meu corpo 
etérico, purificando e dissolvendo todas as impurezas, manchas, 
cicatrizes e machucados, transformando tudo em Pureza Cristalina e 
sem mácula.

 Em nome de nossa Presença EU SOU, chamo por Vós, 
Amado SAINT 

GERMAIN e Vós, Grandes Seres da Chama Violeta:
Dirigi as purificadoras Forças do Fogo Violeta através da minha Aura, 
corpo do Pensamento e Sentimento, meu Corpo Etérico e todas as 
células do meu corpo Físico, através de toda energia e substância que 
vêm a mim para se libertar e toda energia que leva o meu selo.

 Eu SOU um Pilar de Chama Violeta, um Foco de Luz de 
Energia 

Cósmica que tem o poder de dissolver as vibrações negativas.
EU SOU a perfeita expressão da Sabedoria e Amor Divinos para dirigir e 
ajudar aos meus próximos.
Eu Sou o EU SOU Eu sou o EU SOU Eu sou o EU SOU

 EU SOU a Poderosa, Transmutadora Chama Violeta em forte 
e 

dinâmica atividade, que agora perpassa meus corpos inferiores e minha 
aura, consumindo e purificando todas as impurezas acumuladas e tudo 
que não é Luz.
EU SOU  EU SOU  EU SOU

 EU SOU a Poderosa, Transmutadora Chama Violeta em forte 
e 

dinâmica atividade, que agora afasta todos os erros e enganos do 
Presente e passado, com suas causas e efeitos e todas as criações 
importunas pelas quais meu eu inferior é responsável, transformando 
tudo em Perfeição para sempre.
EU SOU   EU SOU   EU SOU

 Ó! Deus Todo-Poderoso, presente me meu coração, passa a 
Chama 
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Violeta através de mim, que ela consuma toda substância que não é 
tua pureza eterna.

 EU SOU a Lei do Perdão e da Chama Transformadora de todo o 
erro que 

cometi.

 Ó! Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, eu peço que 
a Chama 

Violeta coloque rapidamente meu mundo em ordem; que ela me cinja 
com sua majestosa autoridade e seu poder para que eu possa ir 
avante, a fim de ajudar meu povo e o mundo inteiro a ganhar a 
liberdade.
EU SOU   EU SOU   EU SOU

 Pelo Poder da Presença do Cristo em meu coração, eu peço e 
comando:

Ó! Coração de Chama Violeta  (3 vezes)   sobre mim desce; desce; 
desce,                            desce.
Eu sou o EU SOU   Eu sou o EU SOU Eu sou o EU SOU

 Eu Sou a lei da ação vitoriosa do Cristo em meu coração e do 
poder 

vitorioso da Chama Violeta em meu ser e no mundo que me cerca! Eu 
peço que sua imortal pureza se torne fisicamente manifesta e que ela 
livre a minha Presença de toda impureza.
EU SOU  EU SOU  EU SOU

 Eu sou a lei da pureza imortal da Chama Violeta e eu peço que 
ela 

consuma, que ela consuma, que ela consuma cada vez mais toda 
discórdia, toda impureza, e que ela controle meu ser e minha vida 
ETERNAMENTE.
EU SOU   EU SOU   EU SOU

 Em nome e com a Autoridade da Presença Divina EU SOU, 
apelamos a Vós: 

Amados Seres Cósmicos e Mestres Ascensionados que trabalhais com a 
Chama Violeta e o Sétimo Raio para o desenvolvimento de nossa Terra 
– principalmente Vós, Arcanjo ZADQUIEL, Santa AMETISTA e Saint 
Germain: 
Flamejai, flamejai, flamejai a Transmutadora Chama Violeta através e 
ao redor
* do meu Corpo Físico!
* do meu Corpo Etérico!
* do meu Corpo Emocional!
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* do meu Corpo do Pensamento! 
* de minha Aura e de toda Energia que foi impulsionada por mim e leva 
meu selo! EU SOU livre - EU SOU livre - EU SOU livre de qualquer criação 
humana agora e para sempre! 

 Ó! Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração!
Ó! CRISTO vitorioso presente no coração dos humanos! Estabelecei a 
vitoriosa Presença cósmica da Chama Violeta em meu ser e que ela me 
purifique para sempre!
EU SOU   EU SOU   EU SOU

 Eu atravessei a porta e eu sou a lei da ação imortal da Chama 
Violeta que 

consumiu todos os véus entre meu eu exterior e físico e o CRISTO presente 
em meu coração. 
Eu sou o poder cósmico da pureza imortal
Eu sou o EU SOU,  Eu sou o EU SOU, Eu sou o  EU SOU

 Eu sou a lei da imortal libertação pelo CRISTO vitorioso presente em 
meu 

coração.
EU SOU   EU SOU   EU SOU

 Jatos e Jatos e Jatos de Chama Violeta do Grande Silêncio  (3 
vezes a 

frase), nas minhas dificuldades dos trabalhos tombai; tombai, tombai, 
tombai
Jatos e Jatos e Jatos de Chama Violeta (3 vezes a frase) sobre as 
minhas dificuldades descei; descei, descei, descei e aplainai o meu 
caminho.
Eu peço e comando que este apelo seja atendido com a rapidez do 
relâmpago, pela Luz do Grande Sol Central.

 Chama Violeta dos Milhares de Sóis (3 vezes a frase) nos meus 
conflitos com 

os humanos, desce, desce, desce e me libere desses problemas. 
Eu peço e comando que este apelo seja atendido com a rapidez do 
relâmpago, pela Luz do Grande Sol Central.

 Ó! Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, passa a 
Chama

Violeta neste corpo, em torno de mim, em cada célula, que ela 
consuma toda substância discordante tão depressa como um 
relâmpago, neste instante mesmo e por toda a eternidade.
EU SOU   EU SOU   EU SOU



9

 Pelo poder de Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, 
eu peço e 

comando que a Chama Violeta penetre em todos os meus corpos e 
que ela consuma e destrua toda energia parasita e estranha que não 
esteja afinada com as emanações de amor Crístico. 

 Eu Sou a lei cósmica do perdão e da Chama Violeta que 
consome toda 

ação desarmoniosa e todo conceito humano.
EU SOU   EU SOU   EU SOU

 Eu estou e 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

 EU SOU uma coluna de fogo violeta, um foco de Luz de energia 
cósmica

que consome tudo que é negativo por onde eu passo.
Eu sou o EU SOU   Eu sou o EU SOU  Eu sou o EU SOU 
  
 EU SOU uma Cruz de Malta do fogo Violeta de Saint Germain (3 

vezez)

 Toda-Poderosa Presença EU SOU, eu peço que a substância de 
Luz  

Cósmica desça em mim e no meu mundo, que ela preencha todas as 
minhas atividades exteriores e que ela as aperfeiçoe constantemente. 
Que o Plano Divino se realize em mim AGORA.
EU SOU   EU SOU   EU SOU

 Em nome do Deus invencível presente em meu coração e do 
CRISTO 

CÓSMICO vitorioso e Todo-Poderoso, eu digo à mão de minha Presença: 
tira toda discórdia e todo pesar de minha alma e consome-os na 
Chama Violeta. Que ela os destrua para sempre. 
Ó! Vitoriosa Presença EU SOU, toma possessão de mim, toma possessão 
de teu templo e governa-me sempre.
EU SOU   EU SOU   EU SOU

 Chama Violeta do Grande Sol Central do Universo (3 vezes)
Desce em minha alma,  Desce em meu coração, Desce em meus 
pensamentos,
em minha Aura desce; Desce, desce, desce.
Chama Violeta do Grande Sol Central do Universo (3 vezes)
Toma possessão da alma de todos os filhos de Saint Germain.
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Toma possessão de seus corações.
Toma possessão de seus pensamentos.
Toma possessão, toma possessão, toma possessão.
EU SOU   EU SOU   EU SOU

 Ó! Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração e Todo-
Poderoso Elohim  

da Paz! Eu peço que cada vez mais Chama Violeta Consumidora seja 
derramada sobre mim e sobre todos aqueles que estão sob esta 
radiação, para nos proteger contra a ação desastrosa das criações 
humanas destrutivas, para controlar os poderes da natureza e as forças 
dos elementos, neste instante mesmo e por toda a eternidade.
EU SOU   EU SOU   EU SOU 

 Chama Violeta (3 vezes) desce em mim.
Chama Violeta (3 vezes) desce em meu coração.
Chama Violeta (3 vezes) desce em minha aura.
Chama Violeta (3 vezes) desce, desce, desce.
Chama Violeta (3 vezes) toma possessão de mim.
Chama Violeta (3 vezes) toma possessão de minhas cercanias.
Chama Violeta (3 vezes) toma possessão de minha vida.
Chama Violeta (3 vezes) toma possessão (3 vezes)
Chama Violeta (3 vezes) envolve-me.
Chama Violeta (3 vezes) envolve esta casa.
Chama Violeta (3 vezes) envolve esta cidade.
Chama Violeta (3 vezes) envolve, envolve, envolve.
Chama Violeta (3 vezes) infiltra-te neste cérebro.
Chama Violeta (3 vezes) infiltra-te nestes pensamentos.
Chama Violeta (3 vezes) infiltra-te nos pensamentos dos humanos. 
Chama Violeta (3 vezes) 
Chama Violeta (3 vezes)
EU SOU   EU SOU   EU SOU

Apelo ao Punhal de Chama Violeta

 Eu tiro de sua bainha o Punhal Violeta que o amor de Saint 
Germain me confiou. 
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Eu o enterro....(dizer a situação)....direito na causa e no efeito de seu 
mal e eu estou livre, livre para sempre deste problema.
Eu sou um amigo da ação do Punhal Violeta, sagrado e benfeitor de 
Saint Germain, eu vejo agora a Chama Violeta da Liberdade e do Amor 
Divinos se escorrer do foco maléfico posto a nu por este punhal 
eficiente que transforma e purifica tudo o que não é amor e harmonia 
Divina.

(exemplos:)
............................em tudo que impeça, perturbe ou dificulte a pureza e o 
perfeito alinhamento de todos os nossos Chakras......

............................em tudo que impeça os Estudantes eu sou de se 
tornarem uma Taça de Pureza, de Amor e Paz, de Obediência, de 
Alegria, de Doçura, de Tolerância, de Fé e de Humildade, e de 
receptividade às bênçãos Divinas que agora são derramadas.....

............................em tudo que impeça a libertação e a plena expressão 
do CRISTO presente no coração de todos os homens....
( fazer 1x,  3x  ou  9x)

                                                       APELO PARA ASCENSÃO.  

Bem-amada Presença EU SOU, em teu nome Todo-Poderoso, em nome 
de JESUS CRISTO

Ascensionado, por sua vontade, eu peço e comando:
à  Chama Violeta dos milhares de Sóis,
às legiões da Chama Violeta dos milhares de Sóis,
aos Anjos da Chama Violeta dos milhares de Sóis,
às legiões da Chama Violeta do CRISTO no poder,
às legiões da Chama Violeta do CRISTO neste mundo,
às legiões da Chama Violeta do Grande Sol Central do Universo,
à  vitória  da Chama Violeta do Grande Sol Central do Universo,

à liberdade.    (Repetir a parte de cima e incluir
à proteção
à perfeição
à riqueza
à pureza
à paz
o amor
o poder)
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Descei sobre todos aqueles que estão nesta radiação para nos libertar, 
para libertar o país, para libertar o mundo inteiro.

Vinde, vinde, vinde e fazei ver a Deus a todos aqueles que vivem, sua 
Toda-Poderosa Presença EU SOU, os Mestres Ascensionados, os Grandes Seres 
Cósmicos, a grande multidão dos Anjos.
Tornai-nos mestres aqui 
tornai-nos mestres lá,
tornai-nos mestres por toda parte,
vitoriosos, vitoriosos, vitoriosos aqui e lá, em tudo que nós fazemos, em tudo 
que nós contactamos, até que sejamos todos ascensionados e livres.
Executai nosso apelo de um só golpe, com todo vosso poder, neste instante 
mesmo.
Fazei-o neste dia, sustentai-o e mantende-o para sempre como Deus o quer.
Eu sou o EU SOU   Eu sou o EU SOU   Eu sou o EU SOU

 Bem-amada Toda Poderosa Presença EU SOU e Grande Coro dos 
Mestres Ascensionados, 

eu peço para ser libertado definitivamente de todo contato com a discórdia da 
massa dos humanos pela grande ESPIRAL Cósmica de Chama Azul e pela 
Chama Violeta Consumidora, neste instante mesmo e para sempre.
Eu sou o EU SOU   Eu sou o EU SOU   Eu sou o EU SOU

   
APELO DA CHAMA VIOLETA PARA TERCEIROS  

 Ó! Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração. 
Ó! CRISTO presente no coração dos homens, Mestres Ascensionados, Grandes Seres 
Cósmicos, Grandes Potências e Legiões da Luz, bem-amado Saint Germain, tomai 
possessão das almas que se reencarnam nas crianças recém-nascidas. Protegei-as da 
discórdia. Ensinai-lhes a lei cósmica e o uso da Chama Violeta, a fim de que elas 
possam consumir seu karma e terminar sua ronda nesta encarnação. Conduzi-as pela 
mão pelas praias do Oceano de Luz e ajudai-as a passar os portais do Sol. Ó! Anjos, 
Arcanjos, Elohim. Ó! Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, tomai em vossas 
mãos de Luz a alma frágil das criancinhas.
Eu Sou  Eu Sou   Eu Sou

 EU SOU   EU SOU   EU SOU 
Ó! Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração! Ó! Chama Violeta, precipita-te na 
aura de ....................e purifica seu karma.
EU SOU   EU SOU   EU SOU 
Eu sou a lei da Chama Violeta que purifica o karma de ...................

 EU SOU a Lei cósmica do perdão e da chama violeta que consome toda a ação 
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desarmoniosa e todo o conceito humano errôneo.

 EU SOU a Lei do Perdão e da Chama Transformadora de todos os erros de toda 
a 

humanidade.

 Poder, poder, poder da Chama Violeta dos milhares de Sóis Universo (3 vezes) 
sobre........(a pessoa, objeto, local etc)    desce; desce, desce, desce.

Fazer com:
Ação, autoridade, proteção, harmonia, saúde, pureza, vitória, amor, caridade, paz, força, 
glória, mestria, discriminação, iluminação, perfeição, justiça, verdade, liberdade.

 Pelo Poder da Presença do Cristo em meu coração, eu peço e comando:
Ó! Coração de Chama Violeta  (3 vezes)   sobre.....       desce; desce; desce.

 Ó! Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, eu peço e comando que, 
pelo meu uso quotidiano da Chama Violeta, ela purifique esse corpo e que ela 
restaure os corpos dos 

homens para que o Plano Divino se realize; que ela consuma tudo o que não pertence ao 
corpo físico, que ela desça sobre a Nação, que ela destrua e que ela consuma tudo o que 
não tem direito de aí ficar.

 Ó! Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, passa a Chama Violeta neste 
corpo, em torno de mim, em cada célula, que ela consuma toda substância 
discordante tão depressa como um relâmpago, neste instante mesmo e por toda a 
eternidade.

Fazer também com: corpo dos Filhos da Luz, corpo dos doentes, Terra, e Natureza.

 Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, grande coro dos Mestres 
Ascensionados e Grandes Seres, Grandes Potências e Legiões da Luz, eu peço 
que a Chama Violeta consuma todos os miasmas, os micróbios e os vermes e 
que ela purifique todo o alimento que foi envenenado pelos humanos.

 EU SOU EU SOU  EU SOU
Eu sou a lei da Chama Violeta que consome meu karma, que consome tudo que 

eu projetei contra meus irmãos e contra a humanidade.
Eu peço e comando que esta Chama Violeta consuma o karma de todos os 

humanos, da Terra e de sua atmosfera, e que ela purifique a natureza e o mundo inteiro 
para sempre.

 Chama Violeta do Grande Sol Central do Universo (3 vezes)
em todas as almas desce;  Desce, desce, desce.
Chama Violeta do Grande Sol Central do Universo (3 vezes)
Em todos os corações desce;  Desce, desce, desce.
Chama Violeta do Grande Sol Central do Universo (3 vezes)
Em todos os pensamentos desce;  Desce, desce, desce.
Chama Violeta do Grande Sol Central do Universo (3 vezes)
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Em todas as auras desce;  Desce, desce, desce.

APELO DA CHAMA VIOLETA PARA A TERRA

 Eu Sou a lei do poder vitorioso da Chama Violeta, cuja ação cósmica 
consumidora purifica 

tudo que está sobre a Terra por toda a eternidade.
Eu sou  Eu Sou   Eu Sou

 Amor, amor, amor da Chama Violeta do Grande Silêncio! desce por mim sobre 
a Terra e 

purifica os humanos.   Afasta por tua presença, toda discórdia da Terra. Amor, amor, 
amor da Chama Violeta do Grande Silêncio, desce por mim sobre os humanos.
Eu sou  Eu Sou   Eu Sou

 Eu sou a lei da liberdade vitoriosa da Chama Violeta sobre a Terra.
 Eu sou  Eu Sou   Eu Sou

 Abençoado fogo Violeta do Amor pela Liberdade, Ó! Chamejai!  Chamejai!.   
Abençoado Fogo Sagrado do Altíssimo Deus, Vinde! Vinde! Vinde! Descei! Defendei! 
Transmutai e dissolvei!
Livrai a Terra, agora, por meio do Vosso feérico amor, abençoado Fogo Violeta! 
Caminho da liberdade!  Ó! Chamejai! Chamejai!  Chamejai
Eu sou  Eu Sou   Eu Sou

 Bem-amada Toda-Poderosa Presença EU SOU e bem-amada Caridade! Eu peço 
que surja 

vosso amor e que ele traga à Terra o silêncio  da Chama Violeta para acalmar toda 
discórdia e toda angústia que devem ser consumidas. Eu peço que toda discórdia seja 
substituída pelo amor, o silêncio e a paz da Chama Violeta Consumidora para sempre.
Eu sou  Eu Sou   Eu Sou

 Ó! Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, dá-me toda a Chama 
Violeta necessária para esclarecer meu caminho. Liberta a Terra de tudo que não 
honrou a Deus, liberta todos os humanos de seus desejos que os torturam, liberta 
todos os seres dos elementos da discórdia humana.

Liberta toda a humanidade de sua ignorância por esta Chama Violeta.
Eu Sou   Eu Sou   Eu Sou 

 Eu Sou o EU SOU a lei da libertação do peso pelas vibrações rápidas da Chama 
Rosa de Marte, nosso irmão, e pela Chama Violeta de nosso Mestre bem-
amado Saint Germain

                                                Eu Sou   Eu Sou   Eu Sou 
                         Nós vos agradecemos, Marte, nosso irmão e bem-amado Saint Germain.
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 Eu Sou o EU SOU, a lei da purificação pela Chama Violeta que Neida E Saint 
Germain derrama há muito tempo sobre a Terra.

 Pelo poder do Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, eu peço que a 
Chama Violeta se torne tão intensa que dissolva tudo que é falso sob os 
próprios olhos dos humanos; que ela apareça neste instante mesmo, que ela 
destrua e que ela consuma toda discórdia para sempre.

 Ó! Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, por teu poder, por tua 
potência, por teu amor e por tua autoridade, eu peço e comando que a Chama 
Violeta consuma tudo que é falso sobre a Terra, que sua autoridade se expresse 
sobre a Terra durante 10.000 anos.

 Ó! Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração. Ó! bem-amado Serapis-Bey, 
eu peço e comando à autoridade da Chama Violeta carregar, carregar, carregar 
toda sua potência em nosso povo e no mundo inteiro e aí reinar durante 10.000 
anos.

 Pelo poder do Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, eu peço que a 
Chama Violeta, que é o poder purificador de Deus, que é Sua Misericórdia, Seu 
Amor e Seu Perdão, desça do Grande Sol Central do Universo sobre a Terra com 
toda sua autoridade e que ela instaure a pureza imortal durante o ciclo de 10.000 
anos que deve vir.

 EU SOU  EU SOU  EU SOU.
Eu sou a lei da pureza eterna da Chama Violeta sobre a Terra durante 10.000 

anos.

 Chama Violeta, Chama Violeta, Chama Violeta, consome, consome tudo que 
não é luz sobre esta Terra. 

EU SOU  EU SOU  EU SOU.

 Chama  Violeta do Grande Sol Central do Universo (3 vezes) carrega, carrega, 
carrega a luz da lua com teu poder e desce sobre a Terra pelos seus raios. Desce, 
desce, desce.

Fazer também com: 
Pureza, amor, caridade, força, ação, autoridade, proteção, harmonia, paz, 
iluminação, perfeição.

 Vitória, vitória, vitória  da Chama Violeta dos milhares de Sóis  (3 vezes), 
sobre a Terra desce; desce, desce, desce.

 EU SOU a lei da vitória imortal da chama violeta estabelecida na terra por toda a 
eternidade.

EU SOU  EU SOU  EU SOU.

 Eu peço e comando que ondas de Chama Violeta carreguem a música terrestre, 
que elas a purifiquem e consumam tudo de humano que nela existe.

EU SOU  EU SOU  EU SOU.
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 Pelo poder de Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, eu peço e 
comando que a Chama Violeta apareça neste instante mesmo na TERRA, que 
ela destrua e que ela consuma tudo que é destrutivo neste planeta para sempre.

 Ó! Alegria, alegria, alegria da Chama de Ouro do Grande Sol Central do 
Universo (3 vezes), sobre a Terra desce;  desce, desce, desce.

Ó! Alegria, alegria, alegria da Chama Violeta do Grande Sol Central do Universo (3 
vezes), na discórdia desce; desce, desce, desce.
Ó! Alegria, alegria, alegria da Chama Azul do Grande Sol Central  do Universo (3 
vezes),
em toda impureza desce; desce, desce, desce.
Ó! Alegria, alegria, alegria da Chama Espontânea do Grande Sol Central do Universo (3 
vezes ), em todos os corações desce; desce, desce, desce.
                                            EU SOU  EU SOU  EU SOU.
                            Nós te agradecemos, ó! Deusa da Alegria, o apelo que nos deste.

 Chama Violeta (3 vezes) toma possessão da Terra.
EU SOU   EU SOU   EU SOU
Eu sou o EU SOU, a lei da Chama Violeta que toma possessão da Terra

 Ó! Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó! Grande Diretor Divino, 
Ó! bem-amado Saint Germain, enviai sobre a Terra toda a Chama Violeta disponível 
para ela.
EU SOU   EU SOU   EU SOU
Eu sou o EU SOU, a lei das ondas Violetas que o SUPREMO dispensa a Terra.

 Ó! Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó! Deus e Deusa da Chama 
Violeta.,

descei sobre a Terra e tomai todas as almas errantes em vossos raios.

 Ó! Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó! Deus da Chama Violeta
toma os 

governos sobre teu raio e consome a idéia de empregar a energia atômica para a guerra.
Ó! Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, ó! Deus da Chama Violeta , 
atende ao nosso apelo.
EU SOU   EU SOU   EU SOU    
Eu Sou a Ressurreição e a vida da paz sobre a Terra.

 Ó! Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, Grande Coro dos Mestres 
Ascensionados, potentes legiões da Luz, Grandes Seres Cósmicos e Poderes da Luz!
Vinde, vinde, vinde em vossos corpos visíveis e tangíveis de Mestres Ascensionados. 
Brandi vossas espadas de Chama Azul dos milhares de Sóis do Grande Sol Central do 
Universo que ultrapassam todo conceito humano e carregai, carregai, carregai todos 
aqueles que estão sob esta radiação e o mundo inteiro com a proteção invencível e 
vitoriosa da Chama Violeta.

Ó! Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, liberta-nos, liberta-nos, 
liberta-nos por toda a eternidade da infiltração de tudo que é destrutivo, com a rapidez 
do relâmpago pela Luz do Grande Sol Central do Universo.
EU SOU   EU SOU   EU SOU 
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 APELO DA LIBERTAÇÃO

Ó! Poderosa Chama Violeta, vinde, vinde, vinde com todo o vosso 
poder, e sobre nós flamejai, flamejai, flamejai,
Derramai em todas as situações destrutivas, e flamejai, flamejai, 
flamejai.
Derramai sobre todos os registros etéricos destrutivos,e flamejai, 
flamejai, flamejai.
Derramai sobre as angústias do passado, e flamejai, flamejai, 
flamejai.
Derramai sobre as incertezas do futuro, e flamejai, flamejai, flamejai.
Derramai sobre os reflexos do mundo, e flamejai, flamejai, flamejai.
Derramai sobre os registros etéricos nestes corpos inferiores, e 
flamejai, flamejai, flamejai.
Ide, ide, Poderosa Chama Violeta, a todos os locais da Terra onde 
haja energia telúrica negativa, e flamejai, flamejai, flamejai.
Limpai, limpai, limpai, porque  Eu  Sou o EU SOU  o poder que 
comanda que tudo se faça e se realize.
Eu Sou o EU SOU  Eu Sou o EU SOU  Eu Sou o EU SOU
Livre, livre, livre de todas as limitações.
Livre, livre, livre de toda impureza,
Livre, livre, livre de tudo aquilo que me limitou e me dominou.
Eu Sou o EU SOU, a Pureza que Deus deseja.

INVOCAÇÕES AO PLANETA VIOLETA

"AMADA PODEROSA PRESENÇA EU SOU", E GRANDE SOL CENTRAL !

Eu vivo, me movo, e tenho meu ser no Mundo da Chama Violeta Consumidora!

Meu mundo é o Mundo do  Planeta Violeta!

Meu mundo é o Mundo da Perfeição Invencível da Chama Violeta 
Consumidora!

Meu mundo é o Mundo da Chama Violeta Consumidora que o Poderoso 
Regente do Planeta Violeta nos ofereceu!

Eu vivo no Coração do Mundo da Chama Violeta Consumidora, em toda parte 
e para sempre!

(O  Planeta Violeta é um Foco Cósmico de Amor do Grande Sol Central.)
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PELA  "AMADA PODEROSA PRESENÇA EU SOU " QUE EU SOU, 
PRESENTE EM TODA PARTE !

EU  PEÇO que o Poder Cósmico de Amor do Planeta Violeta, se manifeste em 
meu mundo; até que a Vitória desse Amor libere Seu Comando Cósmico para 
toda a humanidade, em toda parte e para sempre! 

EU PEÇO que a Autoridade do Amor Cósmico da Chama Violeta Consumidora 
se  manifeste e seja o Poder na oitava física que elimina todas as forças 
destrutivas, e as impeça de expandirem o mal para sempre!

EU PEÇO que o grande Amor do Planeta Violeta se manifeste em todas as 
condições físicas; e que tudo o que é destrutivo seja compelido a deixar a Terra 
e ser consumido, em toda parte e para sempre!

EU PEÇO que a Ação Cósmica da Vitoriosa Chama Violeta de Amor do 
Planeta Violeta para com a Terra, venha adiante! E eu peço que a Ação 
Cósmica deste Amor e de Sua Vitória Cósmica consuma tudo que é humano, 
em toda parte e para sempre!

"AMADA PODEROSA PRESENÇA EU SOU" E AMADO REGENTE DO
PLANETA VIOLETA!

Eu aceito a atmosfera sobre mim como o Mundo da Chama Violeta 
Consumidora do Planeta Violeta! Eu estou isolada na Ação Cósmica, na 
Pressão, e na Força dessa Chama Violeta Consumidora para sempre!

EU PEÇO que a Ação Cósmica do Fogo Cósmico do Amor Purificador venha a 
mim e ao meu redor, e estabeleça a Autoridade do Cristo Cósmico, para agir 
em mim e em torno de mim e realizar cada um de meus desejos!

EU PEÇO que isto se manifeste na atmosfera de Terra e seja o meu mundo da 
Chama Violeta Consumidora para sempre!

"AMADA PODEROSA PRESENÇA I AM", AMADO SAINT GERMAIN E 
AMADO REGENTE DO PLANETA VIOLETA!

EU PEÇO que os Segredos Cósmicos da Chama Violeta Consumidora e do 
Planeta Violeta, e a Iluminação Reveladora das Bênçãos Cósmicas da Chama 
Violeta Consumidora para a Vida, se manifestem para resolver todos os meus 
problemas! Eu peço que elas se manifestem para abençoar o mundo! Que elas 
se manifestem em todas as atividades de negócios desta Nação! Que elas se 
manifestem em nosso governo! Que elas se manifestem no  mundo mental e 
sentimental das pessoas! Na atmosfera da Terra! Nos Poderes da Natureza! E 
na humanidade em toda parte! E mantenham essas Bênçãos Invencíveis 
contra a força sinistra, em toda parte e para sempre!

Para a cura:
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EU PEÇO suficiente Poder concentrado da Chama Violeta Consumidora do 
Planeta Violeta curar instantaneamente; sustentar esta cura; e compeli-la à 
Pureza Eterna! Fazendo-a Invencível contra tudo que não é a Perfeição dos 
Mestres Ascensionados para sempre!  

Faça o Chamado para ir ao Planeta Violeta à noite enquanto dorme:

"AMADA PODEROSA PRESENÇA EU SOU"!

Derrama em meu corpo físico a mesma Ação Poderosa da Chama Violeta 
Consumidora, que eu recebo enquanto estou dentro Dela nos Templos do 
Fogo Sagrado! Enquanto eu estiver ali, eu peço à minha  "Amada Poderosa 
Presença EU SOU" e a todos os que guardam o Destino desta Nação, para 
que despejem sobre a Nação, ao mesmo tempo, tudo o que Eles sabem que é 
mais necessitado!

Eu peço a este mesmo Fogo Sagrado ou a Liberdade Purificadora da Chama 
Violeta Consumidora, para que despejem Suas Purificadoras  e Ilimitadas 
Bênçãos em, e ao redor de todos os nossos amados; e que continuem a 
intensificar esta ação até que a Vitória seja completa para que cada emanação 
de Vida possa subir na Ascensão para sempre!" 

EXTRAÍDO DO LIVRO DE DECRETOS E INVOCAÇÕES - LIVRO Nº. 1 DO MOVIMENTO I AM - CONTRIBUIÇÃO 
DO GRUPO LUZ VIOLETA

AFIRMAÇÕES  TRANSFIGURADORAS  DE  JESUS:
                                                          
                                                         Eu Sou o EU SOU, Jesus.

Eu me anuncio em vossos corações.
Eu estou em vós, eu estou em vossas almas.

Eu Sou o EU SOU, a Ressurreição e a Vida.
Eu Sou o EU SOU, a Ressurreição e a Vida da paz sobre a Terra.

Eu Sou o EU SOU, a Ressurreição e a Vida do amor divino sobre a Terra.
Eu Sou o EU SOU, a Ressurreição e a Vida da compaixão divina sobre a Terra

Eu Sou o EU SOU, a Ressurreição e a Vida do perdão sobre a Terra.
Eu Sou o EU SOU, a Ressurreição e a Vida das Chamas Violeta, Rubi, da Cura e da

Ressurreição sobre a Terra.
Eu Sou o EU SOU, a  Ressurreição e a Vida da alegria entre os humanos.
Eu Sou o EU SOU , a Ressurreição e a Vida da felicidade sobre a Terra.

Eu Sou o EU SOU, a Ressurreição e a Vida da pureza divina sobre a Terra.
Eu Sou o EU SOU, a Ressurreição e a Vida do poder divino sobre a Terra.

Eu Sou o EU SOU, a Ressurreição e a Vida do bem, do belo, do bom e
do perfeito sobre a Terra.

Eu Sou o EU SOU, a Ressurreição e a Vida do Arco-Íris Divino, com todas as Luzes
precipitadas  sobre a Terra.

Eu Sou o EU SOU, a Ressurreição e a Vida da UNIDADE sobre a Terra.
Que todos ouçam minha voz.
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Clamai, clamai minha vinda, meus filhos.
Clamai, clamai minha paz, meu amor, meu poder meus filhos.

Eu Sou o EU SOU, Jesus sobre a Terra.
Eu Sou o EU SOU, o Cristo em vossos corações.

COMO UTILIZAR A CHAMA VIOLETA

Mantende vossa atenção calma e concentrada. Senti passar a Chama 
Violeta pelo corpo até que a alegria e a felicidade de seu poder 
comecem a vos tornar mais leves e à vontade...

Acalmai-vos internamente e senti que ela é a Misericórdia Divina; 
sua grande pureza de amor vem a vós e consome toda partícula de 
substância que nunca produz a perfeição. Considerai que o amor da 
Chama Violeta gosta de retirar de vós toda substância que não é de 
uma pureza eterna. Então amareis cada vez mais esta Chama Violeta. E 
quanto mais a amardes, mais ela vos amará e por seu amor retirará de 
vós toda a substância que parece ser uma limitação para vós. Assim, 
quanto mais a utilizardes, mais ela vos abençoará. Quanto mais vos 
parecer real e quanto mais a empregardes para outros além de vós, 
mais ela vos elevará.

                                                                       Saint Germain

A transmutação é uma alquimia há muito buscada pelos pesquisadores. 
Muitos cientistas doaram vidas inteiras à procura da pedra filosofal e 
outros mais se desviaram do caminho quando faltava bem pouco para 
entenderem a verdade.
     Atualmente, o conhecimento da Chama Violeta e de seu uso prático 
está sendo espalhado livremente por todo o vosso orbe, numa tentativa 
de acelerar a vibração da Bem-Amada Virgo (=terra), da qual fazeis 
parte. 
Esse conhecimento, que antigamente era guardado  a sete chaves pelas seitas 
iniciáticas, está sendo outorgado  amorosamente pela  Grande Fraternidade 
Branca, a fim de que vós próprios, cada vez em maior número, possais desvelar 
a luz de vosso planeta, no menor espaço de tempo possível.
     Essa grande oportunidade que as emanações de vida estão tendo 
ajudá-los-á a esgotarem tanto o carma pessoal, quanto o grupal e o 
planetário.
     Entretanto, não pensem que esse conhecimento esotérico é 
confiado a qualquer pessoa. Muitos até ouvem falar dele, mas não se 
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interessam em saber de que se trata. Alguns ainda não são dignos de 
receber tão preciosa jóia e outros reagem com indiferença por sua 
conta e risco, agravando ainda mais suas dívidas com a lei do Amor e 
da Harmonia; pois são seres que já teriam condições de atuar em prol 
do bem sobre a Terra.
     Vós, querido discípulos, fostes informados sobre a transmutação 
porque já tendes mérito para isso. Portanto não façais "ouvido de 
mercador" aos nossos ensinamentos, não sejais "os porcos a quem não 
devem atirar pérolas". Tendes suficiente capacidade para avaliar a 
importância de tudo que fazeis em vosso plano. Vossa encarnação 
teve o sentido de contrabalançar a trevas atuais com vossa Luz.
     Auxiliai vosso planeta e sua humanidade. Estareis auxiliando a vós 
próprios.     
     Transmutai tudo que não serve à Luz.
     Eu estou sempre ao vosso dispor  
    Saint Germain

Mestre El Morya

Mestre EL MORYA diz:

    "O tempo é chegado, não é mais suficiente reconhecer apenas a 
existência dos Mestres da Sabedoria. Não é suficiente satisfazer a 
natureza do sentimento ou o intelecto, lendo apenas as suas palavras, 
não é suficiente apelar pela Luz, para espargir a penumbra da 
ignorância humana... a chamada da hora é usar agora todos os 
ensinamentos que foram dados. É a exigência da hora dirigir-se para o
interior e ligar a consciência externa com o Cristo no interior e não ser 
apenas um receptor, mas um irradiante centro de Luz".

CHAMA VIOLETA CONSUMIDORA

O emprego consciente da Chama Violeta é o único meio pelo qual 
todo ser humano pode se libertar de sua própria discórdia humana e de 
sua imperfeição.
Excetuando a explicação dos Mestres Ascensionados sobre o que é a 
Toda-Poderosa Presença EU SOU (Deus em nós), a maior ajuda possível 
e a maior benção sobre a Terra é a instrução dada por eles 
concernente ao emprego da Chama Violeta. 
Pelo seu emprego, eles dissolveram toda criação discordante de suas 
vidas passadas e tornaram-se os perfeitos seres ascensionados que são 
atualmente. Todo ser humano deve fazer a mesma coisa algum dia, a 
fim de ser liberto de sua própria criação humana, passada e presente.
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Todo Filho do Meio do Mundo deveria compreender que é sua 
Presença (Deus em nós) que projeta nele a Chama Violeta, porque é a 
Chama de puro amor Divino porém o esforço que ele deve fazer é 
pedir isso à sua Presença, para que ela produza esse milagre. Em 
seguida, deve visualizar a Chama. Isto significa que deve manter em si a 
visão desta chama passando por seus pensamentos, por seu corpo e 
por sua aura, dos pés à cabeça, através e em torno dele, purificando-o 
de toda imperfeição. 
Assim, ele pode dissolver e purificar toda a substância e a energia 
discordantes que gerou em todas as suas vidas precedentes. Isto 
permite à pura energia, à luz e à perfeição de sua Toda-Poderosa 
Presença derramar nele sua plenitude sem encontrar interferência.
Os humanos não têm a menor idéia do que eles próprios criaram por 
seus pensamentos, seus sentimentos e suas palavras, mesmo em sua 
vida presente, sem contar as centenas ou talvez milhares de 
encarnações que viveram anteriormente.
No entanto, toda a energia que eles empregaram lhes tinha sido dada 
pura e perfeita, para criar e espalhar a perfeição sobre a Terra.
Por seus pensamentos, por seus sentimentos e por suas palavras, a 
humanidade criou formas feitas de substância, vitalizadas por seus 
sentimentos e projetadas na atmosfera ao redor dela. A maioria dessas 
formas é horrorosa demais para ser descrita em palavras. Não há ser 
humano que não as tenha feito numa certa medida em todas as suas 
vidas passadas e na vida presente. Todos sentiram a discórdia e a 
propagaram em pensamentos, sentimentos e palavras, além do que 
concordam em admitir.
Entretanto, a lei é a lei. Todo ser humano emprega energia tanto no 
estado de vigília como dormindo. Todos os humanos criam vibrações e 
formas-pensamentos a todo o momento.
A lei age, quer o indivíduo seja ignorante ou consciente dela, e ninguém 
jamais lhe escapa.
É graças ao grande amor Divino e à compaixão dos Mestres 
Ascensionados que a grande misericórdia da "Toda-Poderosa Presença" 
age.
A instrução sobre o emprego da Chama Violeta Consumidora é o 
serviço mais misericordioso que qualquer ser possa prestar à 
humanidade.
Pelo emprego consciente desta chama do amor Divino, é capaz de 
consumir suas criações passadas e purificar seus pensamentos, seu 
corpo e seu mundo.
Desse modo, não terá que enfrentar suas criações maléficas, se quer 
empregar a Chama Violeta consumidora com intensa determinação. 
Pode, assim, atingir a oitava onde vivem os Mestres Ascensionados para 
atrair a si cada vez mais perfeição, até que ele manifeste sua mestria 
isto é, a Ascensão.
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É a graça, de que fala Jesus, e o único meio  no céu ou na Terra  pelo 
qual todo ser humano pode atingir o estado de Mestre Ascensionado e 
tornar-se assim livre de todas as limitações e de toda discórdia da Terra.
A grande lei eterna, é que todo indivíduo deve purificar suas próprias 
criações por sua própria aplicação e o emprego da Chama Violeta 
consumidora. Tendo criado suas imperfeições e limitações, deve 
purificá-las até que seu ser e seu mundo manifestem a perfeição. Então, 
será livre.
O resultado obtido em seus pensamentos, em seu ser e em seu mundo 
por aquele que emprega a Chama Violeta consumidora, é a 
purificação da substância e da energia de todos os seus corpos, 
mental, sentimental e físico. A Chama Violeta consumidora acalma os 
turbilhões da ação vibratória no corpo de sentimentos, dissolve as 
impurezas na carne e consome as formas-pensamentos falsas no corpo 
mental. Assim, o ser humano estabelece o hábito de pensar, de sentir e 
de falar construtivamente.
A Chama Violeta multiplica as vibrações dos pensamentos e do corpo 
físico. Então, as correntes de luz e de energia que provêm da Presença 
EU SOU podem fluir em perfeito equilíbrio, trazendo o bem-estar aos 
sentimentos, o que é absolutamente indispensável se quer que a saúde 
seja manifestada e mantida no corpo. 
A Chama Violeta é uma atividade de puro amor Divino que eleva, que 
transforma, que purifica e que vivifica. Ela provém do Coração de Deus 
o Grande Sol Central  que é a "Toda-Poderosa Presença" do infinito.
Assim como o calor faz fundir a cera, que cai em gotas pesadas e, 
aumentando, acaba por consumi-la, a Chama Violeta faz fundir toda 
substância impura nos corpos físico, sentimental e mental do indivíduo 
que a visualiza atravessando seu corpo e sua aura, a uma distância de 
um metro mais ou menos em todas as direções.
Durante seu emprego, a Chama Violeta aumenta a ação vibratória da 
substância dos três corpos a uma taxa tal, onde nem a discórdia nem a 
imperfeição podem existir, porque estas condições não podem se 
manifestar senão nas vibrações de taxas mais baixas.
Pelo emprego da Chama Violeta consumidora, que é a atividade 
purificadora, harmonizadora e iluminadora do Fogo Sagrado, que é o 
Amor Divino da "Toda Poderosa Presença EU SOU", o Filho do Meio do 
Mundo tem o poder dos Mestres Ascensionados de colocar todas as 
coisas na Ordem Divina, em seu ser e em seu mundo, harmoniosa e 
definitivamente.
Somente isto requer uma atenção firme e alerta e uma determinação 
inflexível de adquirir esta mesma grande liberdade que Jesus revelou à 
humanidade, e que ele exprime e vive hoje em dia com os outros 
Mestres Ascensionados.
Os Filhos do Meio do Mundo devem compreender que a Chama 
Violeta é atualmente energia e substância do Amor Divino do Grande 
Sol Central, da qual a "Toda Poderosa Presença EU SOU" de cada um 
forma um foco concentrado numa chama que ela dirige ao corpo e à 
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aura da personalidade, a fim de recolocar toda coisa na Ordem Divina, 
para que a perfeição da Presença possa se exprimir por seus 
pensamentos e por seu corpo físico, nas cercanias do indivíduo.
É completamente impossível ao amor de Deus, à energia e à substância 
do Grande Sol Central ter outro efeito sobre os pensamentos, o corpo 
ou os negócios de quem quer que seja, senão calma, paz, harmonia, 
abundância, iluminação e perfeição. É eternamente impossível para 
eles criar outra coisa diferente daquilo que eles são.
Igualmente o Filho da Luz deverá constatar a evidência de que 
nenhuma outra coisa pode resultar do emprego da Chama Violeta 
senão alegria, vitória, liberdade e perfeição.
Qualquer outra interpretação ou sugestão concernente a ela ou ao seu 
emprego, não é mais do que ignorância e medo humanos e não 
representa a V E R D A D E.
É infantilidade e loucura ter qualquer outra concepção da Chama 
Violeta que não seja a glória e a beleza de sua perfeição. Todo ser que 
diz o contrário a respeito dela, mostra que não tem nenhuma 
compreensão do que querem dizer os Mestres. Eles explicaram o que é 
a Chama Violeta e pediram aos Filhos do Meio do Mundo e aos 
humanos empregá-la, a fim de que todos possam ter a mesma 
liberdade maravilhosa, as mesmas bênçãos e a mesma perfeição que 
manifestam continuamente os Mestres Ascensionados.
Todo Filho da Luz deveria pensar bem claramente para compreender 
que a personalidade não pode criar uma chama, e como a 
personalidade é a única criadora de defeitos destrutivos, toda sugestão 
de medo e de discórdia relativa à Chama Violeta não é mais do que 
um produto do intelecto humano. É evidente.
A Chama Violeta não pode ser concentrada, projetada e posta em 
atividade senão pela "Toda Poderosa Presença EU SOU". Só a Presença 
é dona da Chama. É a Chama de amor Divino  a energia, a substância 
e a inteligência da única fonte eterna de tudo o Grande Sol Central.
Meus queridos Filhos da Luz! Elimine de vossa consciência todo medo de 
empregá-la. Se há seres que têm medo de empregar a Chama do 
Amor Divino do Coração de Deus, que esperança lhes resta e quem 
pode ajudá-los?
Nem Jesus, nem Saint Germain, nem pessoa alguma pode ajudar um 
indivíduo, se ele tem medo de seus dons de Vitória, de Liberdade e de 
Perfeição.
Lembrai-vos de que o medo e a dúvida são ambos ladrões de 
felicidade humana. Empregai a Chama Violeta, meus queridos Filhos da 
Luz, e eliminai uma vez por todas, de vossa consciência humana, tudo o 
que tenta ainda vos limitar e vos dominar pelo medo ou a dúvida.
A libertação de toda limitação humana é vossa, se ousais fazer como os 
Mestres Ascensionados explicaram.
A libertação da acumulação kármica dos séculos e das crenças 
vetustas das idades é vossa, se quiserdes apenas aplicar o ensinamento 
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dos Mestres Ascensionados e utilizar a Chama Violeta para eliminar tudo 
o que vos perturba ou limita.
Desafiai toda sugestão negativa de ignorância que vos afronta. 
Expulsai-a para sempre da consciência humana a fim de que possais 
provar, por vossa própria experiência, que a Luz de vossa Presença é a 
única autoridade suprema que controla tudo em vossos seres e em 
vossos mundos.
Não deveis conceder uma parcela de poder a qualquer sugestão 
humana que não represente Perfeição. Ousai ser a plenitude de vossa 
Presença em ação dinâmica, produzindo a perfeição em vosso ser e 
em vosso mundo. Fechai a porta a todos aqueles que negam a 
verdade e a possibilidade de sua realização em todas as vossas 
experiências físicas.
A perfeição é possível a todo ser humano sobre a Terra, e se o indivíduo 
é bastante firme para manter sua atenção sobre sua "Toda-Poderosa 
Presença EU SOU", a perfeição se manifestará em todas as 
circunstâncias de sua vida.
Jesus pensava na Chama Violeta quando dizia: "Moisés trouxe a lei, mas 
eu trago a graça". A palavra GRAÇA quer dizer: colocar tudo na Ordem 
Divina pelo amor Divino, e isto pode ser realizado pelo emprego da 
Chama Violeta  o único meio no céu e na Terra que nos foi dado, 
porque é o meio pelo qual a Grande Lei Divina mantém a ordem de 
uma maneira permanente.
É a Ciência e o Conhecimento do Fogo Sagrado que existe sobre a 
Terra desde o começo. É a atividade purificadora que a Presença 
fornece pela qual a atividade exterior da personalidade pode ser 
levada a exprimir o sentimento Divino da vida.
Empregai, empregai, empregai a Chama Violeta em torno de vossos 
pensamentos, de vosso corpo, de vossa casa, de vosso escritório e de 
vosso mundo, em todos os vossos negócios, e as bênçãos que 
recebereis vão ultrapassar todos os vossos sonhos.
Ó! se ao menos os médicos (que eles sejam abençoados) e as 
enfermeiras (que elas sejam abençoadas), que se ocupam das 
condições discordantes dos seres humanos infelizes, apenas soubessem 
e quisessem experimentar a Chama Violeta e por ela serem portadores 
de uma maravilhosa proteção para si próprios, e ajuda ilimitada para 
seus pacientes! Poderiam, então, se mover nestas condições, ajudar 
sem limites, e ser protegidos das reações que podem assim provocar.
Ó! se ao menos os professores (que eles sejam abençoados) pudessem 
compreender que realizações alcançariam as crianças, sobre as quais 
têm responsabilidade, mediante o emprego da Chama Violeta! Eles 
poderiam ensinar indefinidamente, sem por isto sentir fadiga; harmonizar 
uma classe cheia de crianças com um poder irresistível, e todos teriam a 
alegria e o privilégio de trabalhar juntos para o bem comum.
Ó! se ao menos os homens de negócios pudessem compreender que 
pelo emprego da Chama Violeta a desonestidade, a intriga, o crime e 
toda sorte de discórdia podem ser abolidos de todas as atividades 
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humanas e substituídas pela realização maravilhosa, real e verdadeira 
dos Mestres Ascensionados!
Meus filhos abençoados visualizem a Chama Violeta em vossos 
pensamentos, em vossos corpos, em vossa casa, em vossos negócios, 
em vosso país e no mundo inteiro, muitas, muitas vezes por dia, até que 
vos torneis tão conscientes de sua existência em vós e em torno de vós, 
como o sois de vossas mãos e de vossos pés.
Chame vossa "Toda-Poderosa Presença EU SOU" em ação, que ela 
espalhe a Chama Violeta sobre vós e em tudo o que fazeis. Que ela 
sustenha e mantenha sua ação por tal afluxo de perfeição, que nada 
possa resistir à sua pressão.
Senti-vos sempre envolvidos num grande pilar de Chama Violeta cor dos 
anúncios de néon, a Chama subindo dos pés à cabeça através de 
vosso corpo, até acima da cabeça e mais alto ainda, até vossa "Toda-
Poderosa Presença EU SOU".
Faça isto com uma grande intensidade, ao menos um quarto de hora 
três vezes por dia. Em algumas semanas sentirá tal liberdade e bem-
estar em vosso corpo, tal claridade em vossos pensamentos e vitória em 
vossos negócios, que desejareis continuar a empregá-la cada vez mais.
Se quiserdes realizar uma ação intensificada de compaixão Divina e de 
paz, vede o centro de vosso grande pilar de Chama Violeta com um 
delicado tom rosado.
Assimilai profundamente em vossos sentimentos que vosso poder de 
visualização é o poder visual da Presença, que é empregado para criar 
a imagem, e pedi à vossa Presença mantê-la para sempre. É a 
Presença que projeta a Chama e a Presença responde 
instantaneamente a todo apelo.
É tudo de que tem necessidade cada Filho da Luz para sentir a 
plenitude de sua Presença e para vê-la face a face. Dizei muitas vezes e 
senti profundamente:

"EU SOU sempre um gigantesco pilar da Chama Violeta consumidora, 
de puro Amor Divino, que transcende a todas as concepções 
humanas, e derrama constantemente todo o triunfo e toda Perfeição 
do Mestre Ascensionado porque procede do interior do seu coração".

Arcanjo Miguel: 

Estabeleci, em Filadélfia, um poder prodigioso: é o poder dissolvente do 
amor Divino, que age pela Chama Violeta Consumidora. Se os humanos 
pudessem compreender seu poder, eles se libertariam rapidamente de 
toda coisa que os tem ligado.
Sempre percebestes que o amor Divino é uma atividade poderosa. Mas 
ele não é suficiente por si mesmo. É preciso que a humanidade 
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compreenda que a sabedoria e o poder devem apoiá-lo para se 
realizar o equilíbrio.
Atualmente, as propriedades e o poder da Chama Violeta Consumidora, que 
Saint Germain nos revelou, consistem no único meio pelo qual a humanidade 
pode se libertar, ou antes, ser libertada das acumulações das idades. 
É por esse meio que pode ser dissolvida a discórdia que envolve a 
humanidade desde há muito tempo. 
Não podeis ser livres sem a Chama Violeta, meus muito queridos, e Saint 
Germain é o único que poderia tê-la revelado. Eu não a pude revelar, Jesus não 
a pôde revelar. Compreendeis, agora, quem é Saint Germain para vós, para as 
pessoas da Terra?
Sem ele estaríeis perdidos, porque é o portador da Chama Violeta 
consumidora que Jesus, eu e ainda outros carregamos com o poder 
dissolvente do amor Divino, para trazer à humanidade a ajuda da qual 
ela tem necessidade, ajuda essa que deve aparecer agora. 
Compreendeis sua importância?
Meta:
Meus queridos Amigos da Luz! Se fordes suficientemente sensatos, 
empregareis a Chama Violeta para dissolver e consumir toda criação 
discordante que foi derramada sobre vós através dos séculos. É a 
maravilhosa misericórdia dada hoje à humanidade pela PRESENÇA. 
Sejam quais forem os erros cometidos, podereis dissolvê-los e consumi-los 
mediante o emprego constante da Chama Violeta.
Meus queridos, é isto que tentamos inculcar em vós. Não é necessário 
muito tempo para fazê-lo. Se quiserdes empreendê-lo seriamente, 
sentirá os resultados em vós, uma leveza em vossas formas humanas e 
uma liberdade tal, que vos provarão a utilidade do uso da Chama 
Violeta.
Eis aí, meus queridos, a primeira atividade fundamental.
Quando empregais a Chama Violeta, é a Presença que a coloca em 
ação e que a mantém em atividade, mesmo quando vossa atenção se 
dirige para outros lugares. A Chama Violeta consumidora age. Não é 
precisais nem mesmo empregar vosso tempo muitas vezes por dia para 
invocá-la, uma vez que aceitais sua atividade. Apelai para vossa 
Presença a fim de que ela a mantenha, até que toda acumulação de 
discórdia que criastes seja dissolvida e consumida. Desta maneira, meus 
queridos amigos, podeis vos libertar muito rapidamente! Eu vos suplico 
meus filhos preciosos, chamai vossa "Toda-Poderosa Presença EU SOU" 
em ação para que ela o faça com seu grande poder e sua rapidez, a 
fim de que possais ser libertados. Meus queridos poderão realizar tudo o 
que vossos corações desejam para adquirir a liberdade, aceitando 
vossa PRESENÇA. 
Não deixeis ninguém vos afastar desta atividade.
Lembrai-vos, meus caros, que deveis montar guarda em torno de vosso 
mundo. Pelo emprego da Chama Violeta Consumidora e dos tubos de 
luz, que já aprendestes a colocar em torno de vós, tornai-vos 
invencíveis a toda discórdia do mundo exterior. Portanto, como a 

Chama Violeta consome tudo o que foi criado em vosso mundo, vós 
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sois livres! Quando pedis à vossa PRESENÇA entrar em ação, seu poder é 
capaz de empregar, talvez 20, 30 ou mesmo 40 vezes mais energia do 
que antes, para dissolver a acumulação humana de discórdia em que 
fostes envolvidos. No plano físico, não sabeis o que vos cerca, e é 
melhor assim! Felizmente, não o sabeis, mas ficai certos de que, se 
pedirdes à vossa PRESENÇA para consumir esta acumulação, ela o fará 
completamente. Então, não precisareis vê-la nunca!

Vitória:
Lembrai-vos, meus filhos, de que tudo o que acontece de mal a um 
indivíduo que conhece o emprego da Chama Violeta, vem a ele tão 
somente porque não o empregou suficientemente para consumir a 
discórdia das vidas precedentes, à medida que ela remonta em sua 
vida presente. É a única razão.
Agora, que a humanidade compreende cada vez mais a necessidade 
do uso da Chama Violeta, meus Filhos da Luz, deveis manter-vos em 
guarda e proteger-vos.
Eu Sou Arcanjo Miguel

Saint Germain:
                                 SAINT GERMAIN:  Mensagens

Eu vos digo meus queridos Filhos: se acreditais um só instante que não 
tendes necessidade de empregar a Chama Violeta, despertareis um dia 
para reverenciar a infelicidade e o desgosto em vossa vida. Se não 
credes quando, em nossa bondade, vos dizemos que façais o que 
sabemos ser necessário, cometeis erro. 
Não existe, hoje em dia, um ser humano encarnado que não tenha 
necessidade da Chama Violeta mais do que de qualquer outra coisa 
no mundo, à parte o conhecimento de sua "Toda-Poderosa Presença EU 
SOU", porque todos devem dissolver esta acumulação de centenas e 
centenas de séculos.
Eu sou, eu sou o Deus Supremo, Eu sou, eu sou o Deus resplandecente 
que vos envolve em sua potência, Que vos enlaça em seus raios. 
Eu sou o EU SOU.
Eu sou o EU SOU vossa consciência. 
Eu sou o Cristo, todo-poderoso.
Eu sou o EU SOU o DEUS do vosso conhecimento.
EU SOU, EU SOU o grande raio que vos deslumbra por sua potência. 
Eu sou o EU SOU vossa Presença,  
Eu sou o EU SOU o tudo que É.

Quero ditar meu ensinamento muito simplesmente, tão simplesmente 
quanto possível, a fim de que toda criança possa compreendê-lo. Eu 
quero que todos possam aproveitá-lo, quer seja um carpinteiro, uma 
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freirinha do bom Deus, um sábio, um grande artista. Quero que todo ser 
humano compreenda a explicação da estampa e das outras 
atividades da força cósmica, que todo o homem, mulher ou criança as 
possa empregar. Quero que todo o mundo possa livrar-se das garras da 
discórdia. Quero que todos saibam empregar a Chama Violeta para 
consumir seu karma. Quero que a perfeição penetre em cada coração 
e que ela se espalhe pela humanidade.
... Como sou feliz em poder comunicar nossa sabedoria ao mundo 
inteiro, em poder proclamar nosso amor e firmá-lo com nossa proteção 
... 

Meus queridos filhos da Luz, quero falar-vos da Ascensão, que está ao 
vosso alcance neste dia da Ascensão. O Cristo realizou-a com seu 
corpo físico, mas teve que empregar uma grande força para fazê-lo. 
Nós queremos que empregueis esta força em favor da humanidade, 
por isso vos propomos uma Ascensão que esteja ao vosso alcance. 
Podeis fazer vossa Ascensão ficando em vosso corpo físico.
Nós temos necessidade de vossos corpos físicos, temos necessidade de 
vossas vozes para fazer os apelos; temos necessidade de vossos corpos 
físicos para transmitir nosso Verbo aos humanos. É preciso escrever, é 
preciso colocar em envelopes, é preciso colocar selos sobre esses 
envelopes, é preciso dinheiro.
E nós não podemos fazer tudo isso, podemos somente INSPIRÁ-LO. Para 
fazer a Ascensão em corpo físico, deveis fazer apelos de Chama Violeta 
até que vosso Karma seja consumido. É bem simples. Então, nós teremos 
em vós seres livres, que não serão mais sujeitos a golpes do Karma, quer 
dizer a desgostos inesperados que são devidas a causas que criastes no 
passado. É uma questão de paciência e de saber suportar.
É preciso chamar a Chama Violeta até que se seja livre, livre, livre.
Então, tudo corre bem. Nada vos chega que não tenha sido provocado 
nesta vida, e não se dirá mais: "como Deus é injusto comigo!" Porque 
Deus nunca é injusto; fomos nós que criamos tudo o que nos acontece. 
Vós criais vossa vida. Não são nem os astros nem o que quer que seja. 
Não deveis atribuí-lo senão a vós, meus filhos.
Então, eis aí: fazei vossa Ascensão tranqüilamente invocando a Chama 
Violeta. Assim saireis dos desgostos terrestres que criastes. Vós podereis 
ajudar-nos. Nós poderemos vos utilizar e assim ganhareis o Paraíso e a 
liberdade.
Eu vos abençôo 
Saint Germain

Sanat-Kumara
Livro - Escada de Ouro de Vênus - pág. 09/10 ...
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Eu vos amo e vou explicar-vos doravante como é que se deve 
empregar o que vos mostrou Saint Germain, o Mestre do 7.o raio, Mestre 
do conhecimento e canal da Chama Violeta. Vós aceitastes a idéia da 
reencarnação. Vós aceitastes a idéia de que tudo no universo é uma 
questão de vibrações. Vós aceitastes a idéia de que essas vibrações 
são mais ou menos curtas e rápidas ou mais ou menos pesadas e 
longas. Estas últimas representam todo o mal que a humanidade criou. 
Compreendestes que, para se sair dos desgostos, é preciso acelerar as 
vibrações. E com que? E como? 
Ora, com os apelos de Chama Violeta ditados por nosso querido Saint 
Germain!
Vós aceitastes consumir vosso karma com esta misericórdia que é a 
Chama Violeta. Vós o fizestes, eu espero, senão, apressai-vos em fazê-lo 
para evitar os aborrecimentos que criastes para vós mesmos em vossas 
vidas anteriores! Reconhecestes que vós mesmos criais vosso destino 
porque tudo que emitis pelo pensamento, sentimento, e sobretudo pelo 
Verbo, retorna à vossa aura irrevogavelmente. Se não consumis o mal 
que fizestes e que ainda fazeis, deveis suportá-lo por vossos sofrimentos. 
O VERBO É DEUS. E vós possuís o Verbo, então possuis Deus em vós. É 
vossa Todo-Poderosa Presença EU SOU.
É, então, em nome de Deus que deveis trabalhar para o bem da 
humanidade, em nome de vossa Presença...

Revista AYAM  Ano 1  N.o 2 - pág. 98/97
Eu sou AYAM, SANAT-KUMARA, o Rei do Mundo. Meus queridos amigos 
da Terra, meus queridos Legionários. Já vos disse que, se quereis subir 
muito alto na Luz não vos cerqueis de pessoas de baixas radiações.
Se ainda não soou para elas a hora de seguir convosco pelo Caminho, 
se, por outro lado, seu corpo causal é muito pequeno, será preciso 
fatalmente que se reencarnem sobre a Terra. Vós sois livres, 
evidentemente, de ficar com elas no fundo da cuba humana, porque 
tendes vosso livre-arbítrio e nós não interferimos em vossos negócios. É 
simplesmente um conselho que vos dou: Não vos julgueis mais fortes que 
a LEI CÓSMICA, e eis porque: as radiações baixas e pesadas 
correspondem a defeitos, como por exemplo o crime, o roubo, a 
calúnia, o ciúme que corresponde ao amor bestial e à posse, a inveja, 
etc. 
Quanto mais rápidas se tornam as vibrações, mais leves, tanto mais as 
qualidades entram na personalidade do indivíduo. O amor bestial se 
transforma em Amor Divino, o espírito de posse é destruído, o ciúme se 
desvanece, a inveja também. Todos os defeitos se esfumaçam. Se viveis 
com pessoas de radiações pesadas, inevitavelmente sereis atraídos 
para esses defeitos e mergulhais em suas histórias, em sua discórdia. 
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O único meio de chegar a ter altas vibrações mais rápidas, é fazer Apelos de 
Chama Violeta, que possui, em si, as vibrações mais rápidas, de todas as cores.
Mas para isso é preciso querer expressamente, e querer fazê-lo a favor 
de todos e contra todos. Podeis, evidentemente, trabalhar sobre essas 
pessoas até certo ponto, mas chega um momento em que elas mesmas 
devem fazer o trabalho. Ora, se continuam a descer na matéria e não 
realizaram uma soma de bens em suas vidas anteriores, para possuir um 
corpo causal suficiente, a hora ainda não vai soar para elas. Nesse 
caso, é melhor não lhes falar de nosso Ensinamento, porque provocareis 
más reações. Se as atrairdes muito depressa para a Senda, elas cairão 
um dia, e vós com elas. Então, precisareis esperar uma nova ronda para 
remontar com elas até o lugar exato onde estavam quando as 
desacomodastes. Fazei como nós, meus queridos Legionários, deixai 
que os outros seres sigam tranqüilamente seu caminho e evitai seu 
contacto, se possível. Nós evitamos os lugares onde sabemos que 
existem tais pessoas, e mesmo os santuários onde há discórdia. 
Voltamos, evidentemente, quando a tiverdes consumido. Para isso, eu 
vos aconselho pedir ajuda a ASTREA e a seus anjos. 
Eu vos abençôo. 
Eu sou AYAM, vosso Mestre 
SANAT-KUMARA. 

Apelo n.o 72a (do Livro de Apelos de Vahal-Brasil) 

Ó! Deus Todo-Poderoso presente em meu coração, ó! Mestra Astrea, 
Anjos Azuis, Anjos Rosas, Anjos de Ouro, Anjos Brancos, Anjos Violetas, 
Legiões da Luz! Descei aqui neste Santuário e apoderai-vos do menor 
vestígio de discórdia que nele se puder encontrar e ficai aqui em 
permanência. 
Ficai, ficai, ficai aqui em permanência.
EU SOU  EU SOU   EU SOU. 
Nós te agradecemos, Mestra Astrea, tu atendeste ao nosso apelo.

Livro  Escada de Ouro de Vênus  pág. 48

Vossos pensamentos compõem formas-pensamentos que ficam em 
vossa áurea. 
A maior parte dos humanos crê que seus pensamentos se evaporam na 
atmosfera. 
Ó! não! Eles vos seguem, meus filhos. Eles permanecem em vossa aura. 
Eles compõem o que nós chamamos as formas-pensamentos. Essa 
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bagagem pode ser positiva ou negativa, conforme vossos pensamentos 
são bons ou maus. 
Vossos pensamentos formam feios desenhos negros, vermelhos ou 
marrons em vossa aura. Algumas vezes são medonhos e formam uma 
espécie de colchão em torno de vós. 
Se tendes um vício, estes pensamentos formam um ser cinza-rato que 
cresce cada vez mais e finalmente vos derruba. 
É para destruir esses seres que se deve empregar a Chama Azul e 
chamar ASTREA.

ASTREA, nossa Mestra, aplica teu círculo de Chama Azul em torno de NÓS 
(mim) aplica-o, aplica-o, aplica-o. 
(9 vezes, e depois:)
Eu peço e comando que este apelo seja atendido com a rapidez do relâmpago 
pela Luz do Grande Sol Central.

Vossos bons pensamentos produzem encantadoras formas de luz rosas, 
douradas, brancas, azuis, lilases, prateadas, que sobem em torno de vós 
e nos contactam em nossas oitavas. No caminho, eles encontram outras 
formas semelhantes e produzem assim uma grande força luminosa que 
irradia sobre aTerra.
Esse é o grande mistério do ensinamento de SAINT GERMAIN. Como 
tudo o que emitis a vós retorna, é preciso emitir luz. Para isso os Mestres 
vos deram apelos que deveis pronunciar para que vosso livro do Karma 
seja pleno de letras de ouro e para que seja purgado das letras negras 
que criastes.
Então, vossa vida será perfeita e fares vossa ascensão. 
Nós também vos inspiramos a criar santuários, onde podeis fazer esses 
serviços e esses apelos em comum, o que é muito mais eficaz.
Mas, não penseis, meus filhos, que ides a esses santuários para nos dar
prazer ou para agradar ao chefe do santuário. 
Ó! não, meus queridos amigos, vós ides aí para purificar a humanidade 
de que fazeis parte, e para impedir que a Terra caia no aniquilamento. 
Sois vós que sereis com isso beneficiado. É o vosso livro que se encherá 
de letras de ouro. O chefe do grupo tem a tarefa de vos fornecer um 
santuário, de vos fornecer a possibilidade de cumprirdes vosso dever. 
Portanto, não é para contentá-lo que assistis aos serviços. Ele não deve 
tomar a si vosso Karma. 
Sois vós os responsáveis por vossos atos, vossos pensamentos e vossos 
sentimentos. Sois vós, unicamente vós. Em seu planeta, na 4.a dimensão, 
os Senhores do Karma escrevem tudo em vosso livro, os maus 
pensamentos em negro e os bons em ouro. Se já consumistes vosso 
Karma anterior, aquele que refazeis com vossos maus pensamentos 
custar-vos-á muito caro, porque vos será preciso fazer pagamento à 
vista, dado que não deveis mais voltar à Terra. Vinde então aos serviços, 
meus queridos amigos da Terra. Se escutardes em vós uma voz que vos 
ordena a fazer outra coisa no lugar, não lhe deis ouvidos. As forças 
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sinistras ou um ser desencarnado querem vos seduzir. Eles têm motivos 
plausíveis para vos impedir que façais vosso dever. Há a família e muitas 
outras futilidades que parecem muito razoáveis. Se ainda pensais assim, 
é porque não estais maduro para o nosso movimento.
Vós vos cercais de nevoeiros sombrios e por isso nós não poderemos 
mais vos ajudar. Não veremos vossa lampadazinha de oração. Pensem, 
meus queridos amigos, que aqueles que vos rodeiam não vos seguirão 
quando atravessardes o limiar do Além. Não, eles vos são emprestados 
nesta vida. Já tivestes uma quantidade deles em vossas vidas anteriores, 
de que não vos lembrais, não é? Nenhum ser na Terra deve vos impedir 
de subir na luz.
Além de tudo, o que empreendeis para estes seres durante os serviços é 
mil vezes mais eficaz do que o que fazeis sobre o plano físico. E ainda 
sobre o plano físico podeis vos enganar redondamente, e vós o fazeis, 
aliás! Meditai em meu verbo e cumpri vosso dever.
SANAT-KUMARA

Elaborado por: Pedro Coelho – (47) 3449-1425  
e-mail:  pedrocoelhoBR@gmail.com

O FOGO VIOLETA
EXPLICAÇÃO E APLICAÇÃO

Ponte para a Liberdade

Tradução do Grupo Brasileiro da PONTE PARA A LIBERDADE
Porto Alegre – RS – Brasil

DEDICATÓRIA

Este livreto é amorosamente dedicado ao Bem-Amado Mestre Saint 
Germain que, na qualidade de Senhor da Liberdade para a Terra, está 
esforçando-Se para interessar a não-ascensionada humanidade, em ajudá-Lo 
a trazer a Liberdade, agora, para toda a Vida, aqui no planeta.

É Nosso maior desejo e Nossa Mais Sincera oração, que, rapidamente, 
os mais perspicazes entre a humanidade possam e desejem avaliar essa 
oportunidade e, através de práticas diárias e regulares, façam disso um fato 
objetivo, para suas vidas e para a vida de todos os humanos. 
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A seguinte adoração amorosa para esse Bem-Amado e Ascensionado 
Mestre – feita silenciosa ou audivelmente – trará sempre a Sua benevolente 
resposta. É a Sua promessa.

Thomaz Printz
EU VOS AMO, SAINT GERMAIN;

EU AMO VOSSA CHAMA VIOLETA;
EU AMO VOSSO SAGRADO NOME,

BEM-AMADO SAINT GERMAIN!

A LEI DO PERDÃO

O uso do Fogo Violeta dissolve e transmuta energias imperfeitas. 
Quando esse uso é acompanhado por um sincero pedido de perdão, para os 
vossos próprios erros e para os de outrem, isso tem o valor de um passe de 
mágica. Quando apelais pela Lei do Perdão, para todas as faltas que tenhais 
cometido, e assim também para as faltas de vossos semelhantes, isso dá 
grande assistência não somente à humanidade, como a vós mesmos.

A Presença EU SOU de todo indivíduo, mesmo o mais corrompido, 
deseja a perfeição para ele, e, quando apelais à Presença Divina de toda a 
humanidade e pedis ao Fogo Sagrado que a envolva e perdoe seus erros, isso 
capacita essa Presença EU SOU a entrar em ação, embora talvez já tenham 
decorrido séculos, desde que Ela foi chamada, e assim teve a permissão de 
assistir essa emanação de vida.

Quando os Mestres Ascensionados nos observam, Eles nos vêem, não 
como nós vemos uns aos outros. Eles vêem o que estamos sentindo e 
pensando, pelos envoltórios em nosso redor. Eles vêem tanto a Luz como a 
Sombra, e não estão preocupados se essas sombras vêm deste ou daquele 
erro, e se nossas críticas, ressentimentos, depressões, irritações são maiores 
do que aquelas que estão na maioria de nossos companheiros. Preocupam-se, 
apenas em que as sombras se tornem Luz e que as cores opacas se tornem as 
cores da Perfeição.

Dizei muitas vezes ao dia:
EU SOU a Lei do Perdão e da Chama Transformadora de todo o erro 

que cometi.
EU SOU a Lei do Perdão e da Chama Transformadora de todos os 

erros de toda a humanidade.
Bem-Amada Presença Divina EU SOU em mim e em toda a 

humanidade e Bem Amado Mestre Ascensionado Saint Germain, eu vos 
amo!

Conscientemente, apelo á Lei do Perdão para mim e para toda a 
humanidade e para toda a consciente e inconsciente transgressão à Lei do 
Amor. Reintegrai-nos! Oh! Pai Celestial, ao estado de Pureza, no uso de 
nossa Vida e removei causas, efeitos e lembranças de tais erros do passado, 
presente ou futuro.

Assim seja! Bem-Amado EU SOU.
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Lembrai-vos de que poderíeis ter magoado não somente pessoas, no 
passado, mas também pássaros, animais e outras formas de Vida, assim 
como ter feito mau uso dos Seres Elementais da Terra, Água, Ar e Fogo – os 
quais têm inteligência e se esforçam, para adquirir tanta Perfeição quanto 
Eu ou vós.

A Era da Liberdade está em vossas mãos! Pegai essa oportunidade, 
enquanto é tempo! Façam um profundo esforço para anular todos os erros 
que tenhais cometido em pensamento, palavra e ação, contra cada setor de 
vida, de maneira que, numa época de crise, tenhais a proteção de vosso 
mundo interno. Usai o melhor de vós, de agora para diante, exaltando 
somente aquelas coisas que trarão a Perfeição, como um efeito de retorno. 
Cada parte de vida que vos foi confiada (e elas são toneladas de energia) 
precisa, em algum tempo, ser devolvida a Deus, mas antes ser dotada de 
harmonia e pureza, isto é, qualificada com Perfeição, assim como 
originariamente, vos foi dada.

Fatos estranhos estão acontecendo sobre toda a Terra, porque as 
imperfeitas, discordantes e viciosas criações, feitas pelo homem, não por 
Deus, estão agindo e tentando alastrar sua atuação em toda parte. O uso do 
Fogo Violeta do Amor pela Liberdade, com apelos à “Lei do Perdão”, é o meio 
mais eficaz de impedir tais criações negativas de fixar-se em vosso mundo. 
Quando uma parte suficiente da humanidade fizer uso dessas atividades, 
poderão ser evitadas muitas catástrofes que acontecem sobre a Terra.

Perdoai-me! Oh! Minha “Presença”,
Perdoai-me, eu Vos rogo.
Perdoai-me todas as minhas transgressões
Contra o Suave Caminho do amor!
Oh! Ajudai-me a querer com fervor
Livrar-me de todos os meus erros.
Eu Vos amo! Eu Vos amo!
Oh! Ajudai-me a ser Divino!

Perdoai-a! Oh! Grande Presença!
Perdoai a humanidade, eu rogo!
Perdoai todas as suas transgressões
Contra o suave “Caminho do Amor”.
Oh! Ajudai- a querer, com fervor,
Livrar-se de todos os seus erros.
Oh! Amai-a! Amai-a!
Até que ela seja uma Convosco!

O FOGO VIOLETA

O Fogo Violeta é uma corrente de energia que foi qualificada, 
especialmente, para dissolver energias imperfeitas, de modo que elas 
possam ser reabastecidas com a perfeição, novamente. Ele é uma atividade 
de Amor, Graça e Compaixão, que pode anular as causas criadas pela 
humanidade, e cujos efeitos causariam maiores tristezas. A menos que a 
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humanidade chegue ao conhecimento e, conscientemente, faça uso desse 
Fogo Violeta, ela terá de enfrentar o retorno das causas que trazem tanto 
sofrimento aos povos. Isso é o que está acontecendo com o mundo, na 
atualidade.

Até um certo tempo atrás, o uso deste Fogo Sagrado era conhecido e 
ensinado apenas nos Retiros dos Mestres Ascensionados, em diversas 
regiões do mundo, porém, por causa da aproximação do tempo em que certas 
coisas devem ser realizadas, Ele foi trazido e divulgado no mundo exterior, 
onde qualquer um possa aprender a usá-Lo e experimentar a Liberdade que 
traz Consigo.

O ano de 1954 marcou o início da Era da Liberdade para a Terra! Esta 
é uma época muito especial na história do planeta, quando a Liberdade está 
para estender seu domínio eterno, aqui. Isso significa que as energias 
carregadas com impurezas, discórdias e vícios, que envolvem a atmosfera, 
serão transmutadas pelo Fogo Violeta. Quanto isso for conseguido, o homem 
estará livre para, de novo, receber a orientação de sua Presença Divina e das 
Ascensionadas Legiões da Luz e, dessa maneira, todo setor de vida terá sua 
Liberdade. Não somente o homem, mas também o Reino Elemental, as 
criaturas quadrúpedes, todas as vidas atuarão de acordo com o Propósito 
Divino, em Amor, Paz, Harmonia e Liberdade, tal como era no princípio.

O Grande Mestre Ascensionado Saint Germain é o Poderoso Ser 
responsável por esses próximos 2.000 anos dessa Era da Liberdade. Sua 
gigantesca missão é livrar todos os setores de vida e a própria Terra, e isso 
será realizado, através do uso do Fogo Violeta, por indivíduos ou grupos que 
desejem dissolver as negativas e deformadas criações humanas, que têm 
escurecido a Luz, em tão grande parte da humanidade.

Quando o vosso apelo à Presença Divina EU SOU e ao Ascensionado 
Mestre Saint Germain faz flamejar esse Fogo Violeta através de vós, inicia-
se, então, um processo de remoção de todas as criações negativas aderidas 
aos vossos corpos emocional, mental, etérico e físico. Após, experimentais 
tranqüilidades em vossos sentimentos, lucidez em vossa mente e melhoria 
em vosso corpo carnal. Alguns estudantes vêem esse Fogo Violeta, quando
apelam por Sua ação em seus corpos; outros sentem-No. Porém, mesmo que 
não O vejais ou não O sintais, Ele estará sempre fazendo o trabalho para o 
qual foi qualificado. Mesmo que, para vós, seja invisível... também não vedes 
coisas tão importantes da vida, como eletricidade, amor, ódio, paz, e, de 
qualquer forma, são reais e, certamente, vedes os seus efeitos. O uso diário 
da Chama Violeta pode prevenir-vos e evitar o acontecimento de muitos 
males em vosso mundo. Talvez acheis que, apesar de seu uso, pequenos 
males ainda vos acontecem. Isso não significa que o Fogo Violeta não faça 
perfeitamente o seu trabalho, mas sim que as vossas próprias criações 
humanas ocorrem com mais freqüência do que a dissolução que fazeis nelas.

Não há possibilidade de engano sobre o retorno das energias, pois, 
cada uma onda conhece perfeitamente seu próprio gerador. A Lei Cósmica é 
exata.

A Sabedoria torna-se maior através de Seu uso!
Usai a Sabedoria do Fogo Sagrado,
O Fogo Violeta do amor pela Liberdade, e sede livres.
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Assim Seja!

AFIRMAÇÕES

Bem-Amada Presença Divina. EU SOU em mim e Bem-Amado 
Mestre Ascensionado Saint Germain, eu Vos amo!

Vinde com os Vossos Anjos do Fogo Violeta da Liberdade, da 
Transformação, da Misericórdia e do Amor e ajudai-me.

Chamejai Vosso Fogo Violeta através de meus sentimentos! Afastai 
toda sensação de dúvida, medo, ciúme, limitações, impureza e ódio de 
qualquer espécie, de causas e germens, e transformai-as em pensamento e 
sentimentos de Beleza e Perfeição.

Chamejai Vosso Fogo Violeta, através de meu corpo etérico e afastai 
as recordações de cada dor e de toda imperfeição, dissonância de 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, cada célula, cada 
funcionamento e cada parte de meu corpo físico e mantende a Chama até 
que todas as aparências de velhice, miséria e imperfeição de qualquer 
natureza, se transformem em minha eterna Juventude e Beleza, completa 
Saúde, ilimitada Força e Poder.

E que a vitória de meu Plano se realize.
Eu Vos agradeço!
Esta amorosa adoração ao Fogo Violeta do Amor pela Liberdade é 

também uma afirmação e um apelo, para que o purificador e transmutador 
Poder do Fogo Sagrado entre em ação e manifeste sua Perfeição.

Abençoado Fogo Violeta do Amor pela Liberdade, 
Oh! Chamejai! Chamejai! Chamejai!
Abençoado Fogo Sagrado do Altíssimo Deus,
Vinde! Vinde! Vinde!
Descei! Defendei! Transmutai e dissolvei!
Livrai a Terra, agora, por meio do Vosso feérico Amor.
Abençoado Fogo Violeta! Caminho da Liberdade!
Oh! Chamejai! Chamejai! Chamejai!

VISUALIZAÇÕES

Diariamente, ide a um local onde possais estar a sós e tranqüilo. 
Então, focai vossa atenção no EU SOU, dentro de vós. Enviai vosso amor e 
adoração a Ele e apelai para que expanda sua Luz e Amor, até que preencha 
vossos corpos físico, mental e emocional, com Sua Perfeição. Deixe, depois, 
vosso amor e sentimento de benevolência, atingir toda a Vida, em toda 
parte.

Enviai vosso amor ao Mestre Ascensionado Saint Germain e procurai 
senti-Lo por trás de vós, emergindo-vos em uma coluna de seu fogo Sagrado. 
Visualizai-O no mais claro, irradiante e belo tom de Violeta, sentindo-O 
chamejar através de todo vosso corpo carnal e tirar toda vossa perturbação 
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física. Vede, depois, esse Fogo expandir-se, encher o aposento e espalhar-se 
em vossa cidade.

Conscientizai o abençoado Fogo Violeta, vendo-O surgir e atravessar 
vosso corpo etérico, vosso mundo mental e emocional, dissolvendo todos os 
sentimentos angustiantes, tensões e falta de paz, e substituindo-os pela 
Bondade de Deus, pelo Amor, Tolerância, Graça e Paz.

Esse Fogo Violeta é Real. Traz resultados, quando é persistente e 
confiantemente usado cada dia, especialmente quando isso é feito com ritmo, 
três vezes por dia. Aceitai esse Fogo Vileta, meus queridos, usai-O e sede 
Livres!

GRATIDÃO

O desenvolvimento da gratidão é uma experiência evolutiva e uma 
gloriosa expressão de Vida. Se o homem fosse grato pelo serviço dos 
elementos que atuam em seu corpo físico, não haveria doenças nele. Cada 
respiração que é expelida de seu corpo deveria conter alguma consciente 
expressão de reconhecimento pela Vida. Dessa forma, seriam abertos os 
canais para todos os bens fluírem. Assim nos ensina um Divino Instrutor 
dos homens. Gratidão para a Presença e pela Presença de Deus em toda 
parte. Sua Vida está em Tudo.

Gratidão! Gratidão! Gratidão para Vós! 
Grato pela Vida Eterna!
Feliz agora! Ocupado agora! Servindo, livre a Vida!
Grato! Grato! Grato pela oportunidade!
Gratidão! Gratidão para Vós!

Desejando que Vossa vontade seja feita eternamente!
Assim seja!

Mensagem de EL MORYA, 11.10.1974

Meu bem-amado discípulo da Luz, vossa vida, ainda, contém muitos 
apontamentos negativos de outras encarnações que poderão ser totalmente 
sublimizados, esquecidos e apagados se usásseis mais intensamente a 
concentrada e purificadora Chama Violeta. É um trabalho que os discípulos 
ainda não reconhecem o seu grande valor.

Hoje, apresento-vos um importante exercício.
Em vossa visualização segurai com vossa mão direita um archote em 

cuja ponta flameja a Chama Violeta. Em pensamento plantai-o fundo e 
firme no solo. Avivai com vossa respiração o poder da atividade da Chama 
até tornar-se uma gigantesca fogueira, maior do que vós. AGORA 
PENETRAI NO FOGO VIOLETA. Senti em vós o vivente efeito como se 
estivésseis dentro de uma fonte de calor, porém muito suave e brando; 
penetrando em vós as irradiações benéficas e libertadoras. Elas purificam 
vossos corpos inferiores; dissolvem todas as trevas e máculas desagradáveis; 
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todo desejo vil; são, também, dissolvidos todos os pensamentos 
perturbadores e obstinados.

Podeis erigir e manter permanentemente em vosso lar um Foco de 
Irradiação semelhante. E sempre que desejais, podeis penetrar diretamente 
no Fogo Violeta e até mesmo, apenas, em vossa imaginação. 

Este exercício simples não exige muito de vosso tempo.
Nós desejamos que se realize em vós o bem-estar de leveza e bem-

aventurança.
Se esta experiência for aceita positivamente pelos discípulos, então

daremos, em seqüência, outros exercícios para que a força e o poder de 
visualização sejam incentivados.

Com amor, vosso Protetor

EL MORYA

APELO À TOCHA DA CHAMA VIOLETA

Em nome da Bem-Amada Presença Divina EU SOU, apelo por Vós, 
Bem-Amado Saint Germain: neste momento visualizo uma Tocha de Chama 
Violeta, (levantando a mão direita como que segurando uma tocha) esta é a 
Tocha que purifica a todos e a tudo...

Agora eu deposito esta tocha de Chama Violeta aqui no solo (fazer o 
gesto). Avivo com minha respiração o poder da atividade da Chama 
expandindo-se, expandindo-se, abrangendo, purificando e curando a tudo e a 
todos...

Entro agora no centro desta Chama Violeta (colocar-se) e sinto que 
esta Chama penetrando-me completamente e purificando todos os meus 
corpos inferiores (físico, etérico, emocional e mental) célula por célula, 
molécula por molécula, átomo por átomo...

Sinto também esta Chama Violeta transmutando todos os meus 
carmas de vidas passadas e presente, curando-me de toda doença ou 
deficiência renovando-me completamente, tornando-me, assim, uma nova 
criatura em Cristo...

Agora eu retorno esta Tocha de Chama Violeta (fazer o gesto) e em 
nome de Saint Germain eu a lanço ao Universo (fazer o gesto) para que 
sejam purificados todos os carmas de vidas passadas e presente da 
humanidade em geral e sejam curadas todas as suas doenças e deficiências, 
de modo que em todo lugar e em toda parte, haja perfeição, paz, sabedoria, 
santidade, amor, pureza e sanidade.

Assim Seja.

Eu Vos agradeço.

AFIRMAÇÕES
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Poder, poder, poder da Chama Violeta dos milhares de sóis (três 
vezes), desce em meu coração, desce em minha alma, desce em minha aura, 
desce, desce, desce, desce.

Eu peço e comando que este apelo seja atendido com a rapidez do 
relâmpago, pela Luz do Grande Sol Central.

(Este apelo pode ser adaptado para grupo, localidade, país, 
continente, planeta, etc.)

***

Pelo poder da Presença do Cristo em meu coração, eu peço e comando:
Ó! Coração de Chama Violeta (três vezes) sobre........... desce, desce, 

desce, desce.

***

EU SOU a lei da vitória imortal da Chama Violeta estabelecida na 
Terra por toda a eternidade.

EU SOU  EU SOU  EU SOU.

***

Eu estou e 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.

***

EU SOU a lei cósmica do perdão e da Chama Violeta que consome 
toda ação desarmoniosa e todo conceito humano errôneo.

***

EU SOU uma coluna do Fogo Violeta, um Foco de Luz de energia 
cósmica que consome tudo que é negativo.

***

EU SOU uma Cruz de Malta* do Fogo Violeta de Saint Germain 
(nove vezes).

*Ao fazer esta afirmação, o discípulo deve abrir os braços, 
visualizando a Cruz de Malta atrás de si, da qual brotam labaredas de 
Chama Violeta que o encobrem, num processo intenso de transmutação. Os 
efeitos benéficos desta prática não tardarão em aparecer.
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Na literatura de “Ponte Para a Liberdade! O leitor encontra muitos 
apelos apropriados à purificação, entre tantos recomendo o apelo da página 
nº 17 do Livro “Discursos de Mestres NETUNO e ÁRIES.

Esta mensagem deverá ser lida pelos oficiantes de grupos nos rituais 
da “Ponte Para a Liberdade” depois de acesas as velas, de acordo com a 
explicação do Manual da Consagração.

Grupo Brasileiro da “Ponte para a Liberdade”
Coordenadora: Silvina Rohde Diederichs
Rua Castro Alves, 381, apto. 405 (Edif. Jóia) 
Bairro Independência – Porto Alegre (RS)


