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Mistérios Desvelados
Ensinamentos do Mestre
Saint Germain

Ponte Para A Liberdade
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DEDICATÓRIA

Esta série de livros é dedicada, com o mais profundo Amor e
Gratidão Eterna, ao nosso querido Mestre Saint Germain, à Grande
Fraternidade Branca, à Fraternidade do Royal Teton, à Fraternidade do
Monte Shasta e Aqueles Mestres Ascensionados cuja assistência amorosa
tem sido direta e sem limites.
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APRESENTAÇÃO E AGRADECIMENTO

Como o ressoar do cântico das esferas, possam as cordas mais
sensíveis de nossos corações expressar os melhores e mais profundos
agradecimentos ao nosso Querido Irmão e Mestre Saint Germain, que tão
amorosamente nos oferece mais uma obra de suprema e transcendental
grandiosidade.

Que possamos segurar com firmeza e determinação a Sagrada
Tocha da Liberdade, e, de mãos dadas com esse Ser admirável,
participarmos na construção de sua Duradoura Idade de Ouro, que já está
iniciando entre nós.

Agradecemos à “El Libro Del Maestro”, à Associação Civil pro
Enzenanzas Parapsicológicas, México, pela gentil autorização que nos
concederam, tornando possível editarmos mais essa obra extraordinária e
preciosa.
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POR UM DOS MESTRES ASCENSIONADOS
DA GRANDE FRATERNIDADE BRANCA

AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO

Contrariamente ao que se tem dito a respeito de que o Mestre
Ascensionado Saint Germain teria proibido a divulgação de Seus
Ensinamentos, temos a grata satisfação de enfatizar ao estudante um
trecho do Discurso nº XXX, recebido pelo Raio de Luz e Som no dia 29 de
novembro de 1939, e que diz textualmente:

EU APRECIAREI PROFUNDAMENTE TODA ASSISTÊNCIA QUE OS
ESTUDANTES, SOB ESTA RADIAÇÃO, POSSAM DAR,

PARA QUE OS

LIVROS SEJAM EDITADOS E POSTOS ANTE A HUMANIDADE, VISTO SER
ESTE O MAIOR E MAIS VALIOSO SERVIÇO QUE SE PODE OFERECER
NESTE MOMENTO”

SAINT GERMAIN
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TRIBUTO

POR UM DOS MESTRES ASCENSIONADOS
DA GRANDE FRATERNIDADE BRANCA

O momento cósmico anuncia o surgimento de novos tempos, em
que a GRANDE SABEDORIA, retida e guardada por muitos séculos no
Extremo Oriente, deve vir agora para a América*, por ordem daqueles
Grandes Mestres Ascensionados que dirigem, protegem e assistem,
expandindo a LUZ, interpenetrando a humanidade e toda a vida na Terra.
O Majestoso Mestre Ascensionado Saint Germain, através desta
série de livros, é um daqueles Poderosos Seres Cósmicos da Grande Legião
dos Mestres Ascensionados que governam este Planeta. Senhor e Rei da
Nova Era da LIBERDADE, Chohan do 7º Raio, trouxe aos homens, através
do Poder Divino da Liberdade, o conhecimento do FOGO VIOLETA.

Há

milênios, o poderoso FOGO VIOLETA vem irradiando sua força de
penetração como bênção ao mundo, apenas conhecido e manejado por
poucos iniciados discípulos da Grande Fraternidade Branca.
Com o decorrer do tempo, o beneficente uso desse sagrado FOGO
VIOLETA – o conhecimento desse poder se propagará entre toda a
humanidade.
É Ele a Grande e Magistral “PRESENÇA” que trabalhou na Corte
da França, antes e durante a Revolução Francesa e cuja advertência, se
tivesse sido atendida, teria evitado grande sofrimento. Ele foi conhecido
como

o

“HOMEM

MARAVILHOSO”,

devido

aos

seus

Poderes

Transcendentes, Divinos.

6

O Mestre Ascensionado Saint Germain está indissoluvelmente
ligado ao passado, presente e futuro das Américas, porque uma
importantíssima parte de Seu trabalho sobre a Terra consiste em purificar,
proteger e iluminar os povos deste hemisfério, para que possam ser
Portadores da “TAÇA DE OURO” para todas as nações da Terra, na Sua
Duradoura Idade de Ouro, que já está surgindo diante de nós.
A própria libertação das Américas, no princípio de sua existência,
foi voltada graças a seus incansáveis esforços ao objetivo supremo de
proteger e encorajar os responsáveis por esse ideal de Liberdade. O Plano
da Declaração da Independência foi também um resultado direto de Sua
Ajuda e Influência, e foram seu Amor, Proteção e Força que sustentaram
Washington, Lincoln e Simon Bolívar, durante as horas mais obscuras e
difíceis de suas vidas.
Este amado Irmão da humanidade, que trabalha incansavelmente
pela LUZ e LIBERTAÇÃO, está ainda agora, no

momento atual,

trabalhando em assuntos governamentais das Américas e realizando
mudanças transcendentes, benéficas, que as abençoarão e, através delas,
todo o planeta.
O povo destes continentes terá conhecimento dentro de alguns
anos do quanto deve a este Grande Mestre Ascensionado, por mais esta
obra de incomensurável valor e do quanto toda a Terra será beneficiada.
É impossível fazer plena justiça ou outra forma de gratidão, senão
dedicando-Lhe o mais profundo Amor, Fidelidade, Obediência e Serviço ao
Ideal da LIBERDADE pelo qual se dedica e incessantemente trabalha há
tantos séculos.
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Capítulo 1

ENCONTRO COM O MESTRE

O Monte Shasta

O Monte Shasta se eleva sobranceiro e majestoso, no sopé, por um
bosque de pinheiros e abetos, assemelhando-se a uma jóia de brilho e
alvura incomparáveis, fixada em um engaste de filigrana verde.
Seus cumes, cobertos de neves eternas, resplandeciam, como
milhares de diamantes, de raro esplendor e beleza, assumindo as sete
cores prismáticas e mudando constantemente, à proporção que as
sombras se alongavam com a decida do Sol no horizonte.
Havia rumores de que existia um grupo de homens — Homens
realmente Divinos — citados como Fraternidade do Monte Shasta, que
constituía um ramo da Grande Loja Branca, e que esse Foco, desde
tempos remotos, vinha operando continuamente, até os dias presentes.
Eu fora enviado, a negócios do Governo, para uma cidadezinha
situada na base da montanha e enquanto no desempenho dessa missão,
ocupava

minhas

horas

de

folga

tentando

deslindar

os

rumores

concernentes à Fraternidade. Eu sabia, através de viagens no Extremo
Oriente, que a maior parte das tradições, dos mitos e das lendas têm, em
algum ponto, como origem, uma profunda Verdade fundamental, que
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geralmente permanece desconhecida de todos, a não ser dos verdadeiros
estudantes da vida.
Enamorei-me do Monte Shasta e todas as manhãs, quase
involuntariamente, saudava o Espírito da Montanha e os Membros da
Ordem. Percebia alguma coisa muito singular fora do comum ao redor de
toda a localidade e, à luz das experiências que se seguiram, não me admira
que algumas delas eu as pressentisse tão intensamente.
Longos passeios na trilha tornaram-se hábito meu, sempre que
desejava pensar a sós ou tomar decisões importes Aí, nesse Grande
Gigante da Natureza, encontrava descanso, inspiração e paz que me
confortavam a alma, revigorando-me o espírito e o corpo.
Planejara tais excursões por prazer, como pensava, a fim de passar
algum tempo mergulhado no coração da montanha, quando a seguinte
experiência entrou em minha vida para mudá-la tão completamente, que
eu quase poderia crer em outro planeta, não fora minha volta à rotina em
que achava empenhado por meses.
Nessa manhã saí ao romper do sol, decidido a seguir até onde a
fantasia me levasse, e de um modo vago pedi a Deus que me guiasse os
passos. Ao meio-dia eu já subira alto pela encosta da montanha, de onde a
vista para o sul era como um sonho.
À medida que o dia avançava, tornava-se muito quente e eu parava
com freqüência para descansar e deleitar-me com a notável extensão da
região em volta do rio Mac Cloud, do vale e da cidade. Chegou a hora de
almoçar e procurei uma fonte de água fresca e límpida. Com o copo na
mão, inclinei-me para enchê-lo, quando uma corrente elétrica percorreume o corpo da cabeça aos pés.
Olhei em volta e percebi atrás de mim um jovem que à primeira
vista, parecia estar como eu, a passeio. Olhei mais atentamente e
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compreendi, de pronto, não se tratar de pessoa comum. Enquanto esse
pensamento me atravessava cérebro, ele sorriu e dirigindo-se a mim, disse:
“Meu Irmão, se me entregardes esse copo, dar-vos-ei bebida
muito

mais

refrigerante

que

água

da

fonte”.

Obedeci

e

instantaneamente o copo se encheu de um líquido cremoso. Devolveu-me,
dizendo:
“Bebei”.
Assim o fiz, devendo deixar transparecer meu espanto. Ao mesmo
tempo que era de sabor delicioso, o efeito eletrizante e estimulante,
produzido em minha mente e em meu corpo, fez-me ofegar de surpresa.
Não o vi por coisa alguma dentro do copo e maravilhei-me com o que
sucedia.
“O que bebestes”, explicou: vem diretamente do Reservatório
Universal, puro e vivificante como a Própria Vida, e de fato é Vida — Vida
Onipresente — porque está em toda parte em torno de nós. Está sujeito a
nosso controle e direção consciente, obedecendo-nos prontamente quando
amamos bastante, porque todo o Universo obedece ao preceito do Amor.
Seja o que for que eu deseje, manifesta-se por si mesmo quando ordeno
em Amor. Estendi o copo e aquilo que desejei para vós, apareceu.
Vede! Basta-me estender a mão e se eu me interessar pelo ouro — o
ouro aqui está. Instantaneamente surgiu-lhe na palma da mão um disco
quase do tamanho de uma moeda de ouro de dez dólares. Continuou,
então:
Vejo dentro de vós uma certa compreensão Interior da Grande Lei,
mas não estais externamente consciente o bastante a respeito d’Ela para
produzirdes o que desejais diretamente do Onipresente Reservatório
Universal. Desejastes tão intensa, honesta e resolutamente ver alguma
coisa deste gênero, que isso não vos poderia ser recusado por mais tempo.
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