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Os Arcanjos Dos Sete Raios Grande Fraternidade Branca
Os Anjos e Arcanjos são mensageiros de Deus e estão entre o céu e a terra servindo à vontade Divina. O Arcanjo Miguel é um
dos arcanjos mais próximos do reino físico e está profundamente empenhado em ajudar a humanidade a evoluir e a elevar a
vibração. Nesta obra, você vai compreender os instrumentos que podem nos levar a essa vibração, por meio do estudo dos
chacras, cromoterapia, cristais, musicalidade celestial, afirmações positivas, geometria sagrada, dimensões, rituais e invocações
sagradas. Desejo a você uma leitura guiada com as bênçãos do Arcanjo Miguel.
Um assassinato de uma moça em um ritual satânico abala as estruturas da pacata cidade de São Teobaldo na Serra Gaúcha. A
partir daí, os policiais Ricardo Mello e Décio França, responsáveis por investigar o crime, vão se deparar com vários segredos,
envolvendo desde a sociedade secreta dos carbonários, de origem italiana, até mafiosos da Ndranghetta, a organização
criminosa mais influente da atualidade. O líder do clã mafioso do Sul do Brasil, Ramiro Trezzi, pretende por as mãos nos
satanistas antes da Polícia. Quem chega primeiro? Enquanto isso, um místico estuda simbologia e práticas mágicas para evitar
que a cidade mergulhe nas trevas. Um romance surpreendente, envolvente e instigante.
21 Lições Essenciais traz os Ensinamentos dos Mestres da Grande Fraternidade Branca para o público em geral. Informações
sobre a Hierarquia Espiritual, origem da humanidade, Reino Angélico, Reino Elemental e as Leis Cósmicas. Conteúdo de imenso
valor para todo estudante e buscador da Luz da Consciência.
O despertar da consciência levará você a entender o seu propósito na Terra e será de grande auxílio do queem relação ao que é
necessário fazer. A busca incessante do autoconhecimento trará luminosidade para o seu caminhar. Caminhar na Luz exige que
a reforma íntima seja feita.O terceiro volume da Série "Mensagens de Luz para o seu dia" vem orientá-lo na descoberta sobre
"Para onde quero ir?", de modo a incentivá-lo a buscar, constantemente, a compreensão sobre si mesmo, sobre a importância da
prática das lições de amor deixadas por Jesus Cristo, para que sua caminhada seja de luz.O "Despertar da Consciência" sobre o
"Eu Sou", iniciado com a leitura do primeiro volume, é campo fértil para que o autoconhecimento espiritual conduza você a um
caminhar mais suave, de maneira que a Verdade Divina se torne parte de você e de toda a matéria ao seu redor, permitindo-lhe
ter uma vida plena.Já o segundo volume trouxe esclarecimentos sobre "O que estou fazendo aqui?" no planeta Terra, um
incentivo na busca constante da compreensão sobre si mesmo e sobre a prática das lições de Jesus Cristo quanto ao Caminho, a
Verdade e a Vida.As mensagens deste livro estão diretamente relacionadas àquelas contidas no primeiro e segundo volumes da
Série e, quando compreendidas, mostrará que a caminhada na luz levará você ao encontro de sua Pura Essência Divina para
adquirir uma consciência plena em perfeita sintonia com a Justiça Divina.Neste livro, você encontrará mensagens dos Instrutores
do planeta Terra, mensagens dos Mestres da Grande Fraternidade Branca, mensagens e mantras enviados pelos Médicos da
Equipe da Colônia Médica do Grande Coração e Astheriãn. Verá, ainda, informações sobre a Hierarquia Espiritual Divina, os sete
Raios Cósmicos, bem como seus respectivos Mestres Ascencionados (Chohans/Diretores), Arcanjos e Eequipe Angélica que
regem e cuidam do Planeta.Agradecemos a toda a Espiritualidade de Luz que, generosamente, nos enviou mensagens preciosas
para nosso desenvolvimento espiritual!Muito bom reencontrá-lo (a) nesta jornada de aprendizado e amor!O QUE FAZEMOSO
Grupo Anjos de Luz (www.grupoanjosdeluz.org.br) promove o tratamento médico-espiritual, a qualquer um que procura ajuda e
conforto, através do restabelecimento do equilíbrio espiritual, físico, mental, emocional e moral.A assistência espiritual é feita
através de preces, passes, fluidoterapia, reiki, cromoterapia, aromaterapia, cristaloterapia, oração pessoal, oração para a casa,
tratamento espiritual presencial, tratamento espiritual à distância, florais, banhos e chás.
À medida que este ciclo planetário se aproxima do seu desfecho, revelações mais amplas são trazidas à humanidade. Este livro
liga o Ensinamento transmitido pela Hierarquia espiritual no passado ao que pertence à fase futura do planeta, trazendo
importante
* * * GANHADOR DO PRÊMIO FAVORITO DOS LEITORES * * * Kara Nightingale, com dezesseis anos, é pouco popular,
estranha e totalmente normal — isto até ela ser atingida, um dia, por um ônibus e morrer... Em instantes, a sua vida passar de
ordinária para extraordinária, ao despertar em um novo mundo misterioso com uma nova carreira — como uma novata da Legião
de Anjos da Guarda. Kara é arremessada ao sobrenatural, onde macacos comandam elevadores, oráculos apressam-se sobre
bolas de cristal e onde demônios se alimentam das almas dos mortais. Quando uma criança Elemental é sequestrada, Kara é
enviada para uma busca repleta de perigos e mergulha em uma situação ainda mais perigosa e mortal do que qualquer coisa que
ela poderia imaginar. Da autora best-seller, este cativante e divertido romance de estreia e ganhador do Prêmio Favorito dos
Leitores. SÉRIE GUARDIÕES DE ALMA Marcada Livro 1 Elemental Livro 2 (Em breve) Horizonte Livro 3 (Em breve) Submundo
Livro 4 (Em breve) Seirs Livro 5 (Em breve) Mortal Livro 6 (Em breve) Ceifeiros Livro 7 (Em breve) Demônios Livro 8 (Em breve)
Mestres das Sete Chamas (Raios de Luz) Um trabalho de informação e entretenimento que registra algumas das principais e
mais belas informações sobre os Sete Raios, ou Sete Chamas de Luz e principalmente sobre os Sete Mestres Ascencionados. O
que antes, no passado recente, era tema de grupos seletos, fechados, esotéricos, iniciáticos e até misteriosos, hoje passa a ser
do conhecimento de todos e com acesso bem mais facilitado. Um diferencial em relação aos demais trabalhos do tipo está na
forma de apresentação. Informações: - Padronizadas para todos os Mestres e Chamas; - Com um ordenamento lógico e por
vezes, visando à clareza, em itens e subitens; - Com várias observações e notas esclarecedoras, ao longo do texto principal. Acrescidas de muitas Tabelas Resumo e Comparativas. - Enriquecidas com ilustrações variadas, esclarecedoras e em grande
quantidade; - Complementadas por Anexos com informações adicionais e Bibliografia com livros e sites para mais informações ao
leitor; Em essência, o conjunto visa apresentar os Raios e os Mestres, cada qual com muito Amor, Sabedoria e Ensinamentos,
mas principalmente fazer conhecer, lembrar, relembrar, seguir e enaltecer tais ensinamentos. Visando a evolução de cada um e
de todos, devemos no máximo de nossas possibilidades, evitar o mal e fazer sempre o bem de forma a praticar, no dia a dia, os
ensinamentos e ainda exemplificar e compartilhar com nossos semelhantes. "Amai-vos uns aos outros como Eu vos amei..."
(Jesus Cristo) Dedicado também, humildemente, a todos aqueles que de coração sincero, procuram uma união maior e profunda
com o seu Eu nterior(EU SOU). Além de propiciar conhecimento e lazer a todos, espera-se em função da forma leve de
apresentação adotada, que se possa atender a maior parte das naturais expectativas do leitor.
Nessa edição, você vai conhecer um pouco mais sobre os 7 arcanjos. Arcanjo significa anjo principal, possuem grandes poderes.
Conheça a história de cada um deles: Arcanjo Rafael, Ezequiel, Uriel, Samuel, Miguel, São Gabriel e Jofiel. E mais! Orações e
invocações a cada arcanjo, descubra qual o dom de cada um e qual recorrer para cada causa.
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21 Lições EssenciaisClube de Autores
O Reino dos Deuses é um estudo sobre os anjos, chamados de Devas na Índia. O livro descreve as funções e a forma como
estes seres atuam em hierarquia para realizar ações criativas e construtivas. A obra descreve ainda a linguagem de cores
utilizada em suas manifestações elétricas, astrais e mentais, bem como as interações cerimoniais e ritualísticos entre os anjos e
homens nos serviços e nas celebrações da Igreja Cristã e de outras religiões.
Este é um compêndio de Feitiços e Magias, completo em teoria e práticas das modalidades antigas e atuais dos métodos de
ocultismo. Escolha e pratique esta Grande Arte, da maneira que melhor lhe parecer e realize todos seus sonhos, através dos
conhecimentos e ramos das seguintes magias: Pajé, Xamã, Feiticeiro, Bruxo, Mago, etc, Os Quatro Elementos, os Elementais,
Círculo e Informações Importantes, Chakras, Magia Negra & Ataque das Trevas, A Magia dos Pantáculos e Talismãs, Magia do
Anel, A Aura, Psicometria, Radiestesia, Numerologia, Métodos Mágicos de Vidência, Orações Poderosas, Fórmulas Diversas de
Exorcismos, de Consagração de Pessoas e dos Objetos Ritualísticos e Cura, A Magia dos Incensos, Alfabetos de Poder, A Magia
Verde, A Magia das Pedras e Cristais, A Magia das Cores, Orinomancia A Magia dos Sonhos, A Magia das Palavras, Tipos de
Larvas Astrais, Astrologia, A Magia dos Astros e Planetas, As Fases da Lua, Dogmas, Dicas e Regras da Magia Branca, A Magia
dos Banhos, Magia Draconiana, A Grande Fraternidade Branca, Dicas de Feng Shui, Xamanismo, Orixás, Magias secretas da
Quimbanda e Candomblé, Magia dos Pós Mágicos, Magia das Poções, Tarot – A Carta Destino, Necromancia e Ouijá, A Magia
da Música, Magia da Psicologia, Magia Mental, Viagem Astral, Reencarnação, Magia Enochiana, Magias e Rituais Para Diversos
Fins, A Magia do Amor – Os segredos da Amarração, Dicas de Saúde, e muito mais...
Na explosão da Criação, grandes faíscas de luz emanaram energias e vibrações por todos os cantos do universo. Esses Raios de
Luz e energia escolheu Mestres para manipula lós. Então surge a Grande Fraternidade Branca Universal. Um poderoso conselho
de seres divinos que trabalham desde então, com a finalidade de ajudar os seres humanos a evoluir, e a encontrar a ascensão.
Ou seja a LIBERDADE espiritual. As cores a nossa volta são manifestação de energias de planos superiores. Os principais Raios
da Fraternidade Branca são os 7 primeiros. Porque 7 é o numero sagrado do altíssimo Deus do universo. Numero da criação, da
perfeição, do divino, 7 Dias da Semana: Domingo Segunda - Feira Terça - Feira Quarta - Feira Quinta - Feira Sexta - Feira
Sábado 7 Planetas Astrológicos: Sol Lua Mercúrio Vênus Marte Júpiter Saturno 7 Cores do Arco Íris: Vermelho Laranja Amarelo
Verde Azul Anil Violeta 7 Notas Musicais: Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si 7 Mares: Mar Adriático Mar Arábico Mar Cáspio Mar
Mediterrâneo Mar Negro Golfo Pérsico Mar Vermelho 7 Virtudes Divinas: Castidade Generosidade Temperança Diligência
Paciência Caridade Humildade 7 Arcanjos: Miguel Gabriel Rafael Uriel Fanuel Zaraquiel Simiel 7 Metais da Alquimia: Chumbo
Cobre Estanho Mercúrio Ferro Prata Ouro 7 Chakras Principais: Muladhara Svadhistana Manipura Anahata Vishudda Ajna
Sahasrara 7 maravilhas do mundo: Pirâmides de Gizé Estátua de Zeus em Olímpia Jardins suspensos da Babilônia Templo de
Ártemis em Éfeso Mausoléu de Halicarnassus Colosso de Rhodes Farol de Alexandria
KARA perdeu seu poder elemental e, deixando seus dias como guardiã para trás, tudo está de volta ao normal – ou, pelo menos,
era o que ela imaginava. Mas quando um homem sombrio lhe injeta uma misteriosa substância, ela começa a se transformar...
mas em quê? Enquanto Kara lida com a transformação em curso dentro dela, uma nova ameaça surge contra os anjos e o
mundo mortal: os ceifeiros. E, agora, de volta ao Horizonte, cabe a Kara e seus amigos descobrir quem é poderoso o bastante
para controlar os ceifeiros e como pará-los. O que é pior: surgem rumores de algo muito pior que os ceifeiros, seres mais sinistros
e malignos. Algo que a Legião acreditava ter banido para sempre está, agora, ressurgindo – criaturas que, segundo os rumores,
são tão poderosas que podem destruir o Horizonte para sempre.
EU SOU ETERNAMENTE LIVRE é um livro que contém os principais ensinamentos dos Mestres Ascensionados para a Era em
que vivemos.Os Mestres esperam que os homens que estão em busca da Luz e da espiritualidade genuína atuem como
verdadeiros Focos de Luz na Terra, atraindo e irradiando ao seu redor o Amor, a Luz, o Poder e a Liberdade que Deus oferece
aos seus ?lhos. Através deste livro, o leitor pode conhecer e mergulhar na palavra dos Mestres Ascensionados e também praticar
as invocações e exercícios propostos, com o objetivo de aperfeiçoar-se como ser humano e contribuir para a manifestação visível
de um Novo Tempo de Amor e de Harmonia.
Esta é a 2ª edição do 1° livro do poeta e escritor Jonas R. Sanches, nele estão reunidos uma vasta gama de poemas sobre o
Amor, a Espiritualidade e a Natureza!

Um livro curto, mas de um conteúdo imenso! Esse livro é um convite para que você consiga ir além do que lhe foi
ensinado pela escola, pela mídia, pelos seus pais, amigos, livros, etc. Você aprendeu a se comunicar muito bem com
todos aqueles que te rodeiam e até os que estão fisicamente longe de você. Aprendeu a ler, a escrever, mandar
mensagens virtuais, fazer ligações, aprendeu a linguagem dos sinais, a expressar-se pelo modo que se veste e
gesticula... Mas há uma coisa que pouca gente ensina e é de um conteúdo valiosíssimo! Você consegue ouvir sua
intuição? Você consegue se conectar com dimensões superiores? Consegue perceber os sinais que seus anjos te
enviam todos os dias? A autora, que se comunica com os anjos desde pequena, vem nos ensinar a como aumentar
essa conexão entre nós e o chamado mundo invisível . Longe de ser um livro religioso ou de conteúdo esotérico, é algo
para estimular a verdade que você já sabe, mas que precisa ser relembrada para que muita coisa volte a fazer sentido.
Os anjos existem sim e eles querem se comunicar com você também!
Debruçando sobre os temas centrais do cristianismo o livro tece teses que abrangem a visão do autor sobre o
cristianismo partindo da discussão da origem do cânon bíblico aos apócrifos, discutindo mistérios, polêmicas e
possibilidades até um achado teológico que sobre o messianismo, angeologia e os principais erros do cristianismo tal
como suas origens judaicas.Haveriam outros messias? Julgamento por obras? É possível barrar, atrasar e modificar o
Apocalipse?
Desde tempos imemoriais o homem convive com a idéia de uma entidade maligna que o faz cometer atrocidades com
seus semelhantes, justificando a sua intrínseca perversidade. — O que seria hipoteticamente, do homem, se esta
“Entidade maligna” não mais existisse? — Se este ser personificasse, filosoficamente, esta premissa de bondade e
Justiça e resolvesse que não mais quisesse carregar esta culpa de estar induzindo o homem a se corromper e a perder
a sua divina descendência? — Seria ele o culpado desta dualidade (bem e mal) que circunda o homem em todas as suas
mazelas humanas? — Como seria se este ser resolvesse viver um grande amor, mesmo que para isso tivesse que me
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tornar um mortal? — Como seria se o homem fosse abandonado à sua própria essência? — Estariam estes homens
preparados para a morte de Satã? — Estaria o livre arbítrio preparado para assumir a própria identidade? — Será que
todo o mal da terra cessaria?
No princípio da criação, a única grande estrela existente possuidora de uma energia com natureza poderosa e
incompreensível explodiu por ordem do grande criador, originando a luz inicial de toda a criação. Em sua impiedosa
essência, a explosão da matéria traz a destruição, ao contrário do que aconteceu. No momento da liberação da energia
que se abrigava dentro da estrela, libertou-se uma forma de consciência de magnitude e natureza desordenada e
extremamente precisa, que foi de imediato reconhecida e compreendida pelo Deus, que a fixou nos pilares iniciais da
criação. A energia contida nessa explosão inicial não só criou matéria, mas também toda uma cadeia de leis e ordem
para um imenso e infinito universo, auxiliando em todos os processos de inúmeras lógicas, que se expandiam e se
estendiam por todo o infinito. Nosso mundo se iniciou da forma que terminaria, exaltando então o destino de todos, a lei
incalculável e incompreensível, aquilo que nossa compreensão não conseguiu ao certo classificar, mas o reconhecemos
quando há falta de ordem. As nuvens negras das tempestades lhe foram oferecidas como presentes de glorificação e
exaltação de sua força, pois sem seu poder, que atinge desde a menor das moléculas até a maior das matérias, nada
seria como é e a ordem natural da vida não existiria. Em seu nome a destruição é marcada, mas lembrai-vos do
princípio do pai da noite e da escuridão, pois não somente de um polo positivo a luz é feita e não somente com luz as
plantas florescem perfeitas. O medo que estremece montanhas rejuvenesce a alma, o fogo que aquece é o mesmo que
queima. Lembrai-vos pois esta é a sua era, este é o momento de seu renascimento. Como as profecias sugeriram e
como os loucos sábios registraram, que lhe seja dado todo o poder, pois este é o momento de seu despertar, esta é a
era de Kaos.
AS CHAVES DO DESPERTAR - Manifestando os sete raios Abrir nossas percepções e expandir a consciência é a
principal tarefa a que nos propomos ao ler este livro. Para que possamos acessar nossa consciência em seu nível mais
sublime, precisamos da chave mestra, que irá abrir todas as portas das percepções, e mergulharemos no infinito
universo de sabedoria e conhecimento da mente cósmica. O conhecimento da essência verdadeira de nosso SER é
resultado da prática do autoconhecimento. A abertura de nosso potencial máximo da consciência é um processo longo,
que exige disciplina, dedicação, perseverança e principalmente consciência do amor e da vontade maior. Vontade maior
neste caso é a perfeição de nosso papel na evolução do planeta, seja num momento bom ou ruim de nossa existência,
somos frutos de uma vontade maior, um amor eterno que permeia todos os universos e realidades. A jornada do
autoconhecimento tem sua verdadeira “iniciação” quando a pessoa descobre pela primeira vez que todas as respostas
estão em seu interior, e vislumbra que sua própria consciência é a essência de seu SER. Ao encontrarmos este
fantástico insight, iniciamos uma viagem para dentro de nossa consciência para encontrar as respostas. A luz do
conhecimento começa a ser expandida para vencer as trevas da ignorância. Este caminho interior é nossa chave para
vivermos o pleno amor e vibrar na unidade com o CRISTO. Que a luz dourada do mestre nos ilumine com AMOR e
Sabedoria. OS DIREITOS AUTORAIS DESTA OBRA SÃO INTEGRALMENTE REVERTIDOS PARA OS PROJETOS
DA FRATERNIDADE EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DA ERA DOURADA.
GUARDIÕES DE ALMA VOLUMES 1 - 3 MARCADA LIVRO # 1 * * * GANHADOR DO PRÊMIO FAVORITO DOS LEITORES * * *
Kara Nightingale, com dezesseis anos, é pouco popular, estranha e totalmente normal — isto até ela ser atingida, um dia, por um
ônibus e morrer... Em instantes, a sua vida passar de ordinária para extraordinária, ao despertar em um novo mundo misterioso
com uma nova carreira — como uma novata da Legião de Anjos da Guarda. Kara é arremessada ao sobrenatural, onde macacos
comandam elevadores, oráculos apressam-se sobre bolas de cristal e onde demônios se alimentam das almas dos mortais.
Quando uma criança Elemental é sequestrada, Kara é enviada para uma busca repleta de perigos e mergulha em uma situação
ainda mais perigosa e mortal do que qualquer coisa que ela poderia imaginar. ELEMENTAL LIVRO # 2 Quando Kara Nightingale,
de dezessete anos, é subitamente atingida por um raio e morre — de novo — ela se vê de volta a Horizonte, onde anjos, oráculos e
outros seres sobrenaturais ocupam um mundo místico desconhecido pela humanidade. Mas quando Kara atinge acidentalmente
um anjo com seus poderes recém-descobertos e quase o mata, ela é banida para o Tártaro, a prisão angelical. E mais do que
isto, Kara logo descobre que a alma de sua mãe foi aprisionada por demônios. Caçada pela Legião, Kara se refugia com um novo
grupo de amigos anjos. Ela se encontra dividida entre seus sentimentos por David — pois romance entre anjos é proibido. E
quando Kara decide se aventurar no Submundo para encontrar a alma perdida de sua mãe, os seus poderes bastarão para salvar
a sua mãe e o mundo mortal? HORIZONTE LIVRO # 3 Para o horror de Kara, uma horda de demônios é solta no mundo mortal
através do Espelho das Almas. Milhares de almas de humanos morrem todos os dias. A Legião de Anjos da Guarda trabalha
incansavelmente tentando proteger o mundo mortal dos Demônios. Mas após Kara descobrir a verdade por trás dos planos do
Senhor dos Demônios, será que ela conseguirá retornar ao Horizonte a salvo para avisar a Legião antes que seja tarde demais?
Nós sempre estivemos em uma busca para descobrir mais sobre as mais profundas obras desta existência, e tem sido a
parapsicologia a detentora deste conhecimento. o antigo decreto dessa filosofia sempre foi “Conhece-te a ti mesmo”. os
ensinamentos atraves da Parapsicologia, Fisicaquantica e Espiritualidade nos ajudam a responder questões como: Quem sou
eu? O que sou eu? De onde venho? Para onde vou? Qual o meu propósito? Quem é Deus
A Grande Fraternidade Branca reconhece que a chama divina se divide em três reinos: o angelical, no qual existem os anjos; o
hominal, do qual são oriundos os seres humanos; e o elemental, em que evoluem os elementais ligados a construção da forma e
a natureza em seus diversos aspectos. Estes se apresentam em diversos estágios ascencionais (elemental, deva ou elohim).
Este estudo explica a participação dos elementais na vida humana. sua própria evolução a partir de sua escolha em servir, mas,
sobretudo a sua ligação com os Sete Raios Sagrados.
Este livro é um convite ao leitor. Seu ingresso à aventura e ao assombro... Através de pequenas histórias, pinceladas do grande
arquivo histórico e inconsciente da humanidade, surgem os personagens e os enredos com os quais o leitor se identificará de
uma forma ou de outra. Uma oportunidade de voltar no tempo, ao passado do mundo e refletir sobre fatos e idéias. Esta breve
viagem lhe fará ansiar por ir mais além e talvez seja a primeira de muitas viagens literárias que se seguirão.
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