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Ehieh Asher Ehieh

Assim eu me apresento, Metatron, Príncipe do conjunto das Potências, aquele que reina mais próximo do Coração da Fonte. 

Acolhamos.

... Efusão de energia ...

Eu Sou Aquele que Eu Sou. 

Assim, a minha Presença e a minha Radiância se revelaram, se revelam e irão se revelar nos múltiplos universos no momento desejado. 

Eu sou aquele que ordena, aquele que arranja, aquele que permite à geometria e à arquitetura dos mundos se manifestarem em meio aos
multiuniversos. 

Eu percebo em cada um de vocês apenas a manifestação da sua Fonte em meio a esta densidade, em meio a esta sua dimensão. 

Eu venho arranjar em vocês e permitir o estabelecimento e a manifestação da sua Consciência espiritual, da sua Consciência divina. 

Existem muito poucas palavras possíveis para a minha Consciência. 

Meu modo de expressão e de comunicação é a Irradiação, é a Radiância. 

Assim, o essencial da minha Presença é dedicado à subida vibratória da sua parte inferior, a fim de transcendê-la e permitir revelar a
sua Eternidade. 

Assim, a preparação da sua roda situada na cimeira do seu ser, na cimeira da sua Presença foi ativada a fim de permitir a ancoragem, em
vocês, da potência do «Eu Sou». 

Essa é a verdade que vocês vivem neste instante. 

Eu sou o Mestre do tempo. 

O meu tempo, o tempo da minha Presença e da minha Radiação, não chegou ainda com relação à sua história. 

Entretanto, eu aproveito do seu Concílio, eu aproveito do Conclave Arcangélico, para instalar em vocês o «Eu Sou».

METATRON – 18 de maio de 2009
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Pela potência de Vehuiah.

... Efusão de energia ...

Pela potência de Adonai.

... Efusão de energia ...

Pela potência de Elohim.

... Efusão de energia ...

Pela potência de Yaveh.

Eu imprimo em vocês o «Eu Sou», permitindo tornarem-se conscientes da sua presença na Presença. 

A Radiância de Ehieh, Asher, Ehieh os torna lúcidos e lhes permite participarem, de maneira consciente, ao que o conjunto dos Arcanjos e eu
mesmo, tendo o encargo do destino da humanidade presente, revela-se na sua consciência comum. 

O caminho da exclusão que vocês desejaram viver, experimentar, percorrer, atinge doravante o seu fim. 

A hora, o momento das celebrações é, na sua linguagem, iminente. 

A potência do «Eu Sou» ativa em vocês a dimensão de sua Eternidade, a dimensão de sua inteireza. 

Eu lhes agradeço, em nome da Fonte e em nome do Conclave, por acolherem no seu ‘Templo Interior’ e Enraizarem no seu ‘Templo Interior’ a
minha Radiância e a minha Presença. 

Alguns de vocês são percebidos pela minha Radiância como seres em total evolução de Luz.

Outros de vocês não se decidiram ainda em acolher o «Eu Sou». 

Entretanto, as barreiras e os preconceitos que impedem esse despertar, se tal for o seu desejo, serão reduzidos ao silêncio pela majestade do
primeiro vivente, Vehuiah. 

Acolhamos.

Ehieh.

... Efusão de energia ...

Pela potência e pelo amor de Vehuiah, eu selo em vocês a promessa da eternidade do «Eu Sou».

Kodoïsh, Kodoïsh, Kodoïsh Adonaï Sabaoth.

... Efusão de energia ...

Santo, Santo, Santo, três vezes Santo é o Seu nome.

Com isso, eu selo em cada centelha divina presente nesse Concílio, a promessa da Unidade, a promessa do retorno, assim como a sua
promessa foi feita, há tempos imemoráveis.

Eu selo em vocês a lembrança do juramento. 

Eu abro em vocês o reino dos quatro Viventes.

Vehuiah Vehuiah Vehuiah.

... Efusão de energia ...

Da Radiância do Coração do Pai, pela autoridade que me é conferida, pelo Amor que eu retransmito da Fonte, eu os abençoo por três vezes e
selo em vocês, assim, a promessa do seu retorno, em Glória, nos reinos da Unidade, nos reinos do Amor, nos reinos da Verdade. 

Eu imprimo em cada um de vocês a Glória, a potência e a majestade da Luz. 



Comunguemos, se efetivamente o quiserem, com a Fonte, com a origem, agora.

... Efusão de energia ...

Pelo nome dos Elohim, pela potência do nome, pela revelação do Amor, assim é.

... Efusão de energia ...

No que se referiria a alguns questionamentos bem humanos, eu deixarei exprimir-se, em suas palavras, o Arcanjo Anael, que é o seu papel. 

Eu lhes transmito, quanto a mim, e ao conjunto dos seres humanos em outros lugares ligados à efusão do Ultravioleta, a gratidão da Fonte das
Fontes. 

Acolham em sua interioridade a Paz da Eternidade. 

Eu estou com vocês em Radiância e em Verdade. 

************ 
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 Eu sou METATRON, Ehieh Asher Ehieh. 

Como MIGUEL, Arcanjo, lhes anunciou, em muito pouco tempo da sua Humanidade terrestre, eu intervirei, pela Luz e
para a Luz, a fim de destrancar em vocês certo número de códigos e de chaves.

Vocês têm, aqui mesmo, vivido algumas etapas.

Eu não venho, tanto me expressar por palavras porque, o que eu sou e o que eu veiculo não é nas palavras, mas é
somente ligado à Vibração, à forma e à Luz Branca.

O que eu veiculo é a Inteligência, é a aproximação da Luz.
O que eu veiculo é Vibração Inteligente, recolocando no lugar o que deve sê-lo.

Eu venho para restituir o que vocês têm direito, se, entretanto, vocês o quiserem.

Nenhum ser humano sobre este planeta poderá dizer, depois, que ele não sabia.

O que eu imprimo, na alma humana e no ser humano, é o que eu chamaria de reconexão.
O código vibratório, sob forma de um conjunto de cinco novas chaves, vem permitir ao que vocês são, nesta

dimensão, compreender, pela Luz, o que vocês são, realmente, e não o que vocês creem ou o que vocês projetam.

Minha intervenção, minha Vibração e minha mensagem é algo de efêmero na sua história.
Eu intervenho iniciando e concluindo o antigo e permitindo ao novo aparecer e ser.

No período da festa da Divina MARIA, denominada Assunção, eu venho, acompanhado da Embarcação de Luz que
será o sinal da integridade, da probidade e da Verdade do que eu Anuncio e que foi anunciado, agora, por MIGUEL,

há vários meses.

A Inteligência que vem conduzi-los, e que eu encaminho às suas estruturas físicas, sutis e espirituais, é a entrega em
forma de Luz na Matriz Original.

Esta etapa inicia e antecipa a minha Presença na sua Humanidade, em Vibração e em Luz, em Vibração e em
Consciência, exatamente após o Anúncio da Divina MARIA.

Eu virei e assistirei esta Terra e seus habitantes viverem o que deve ser vivido, a fim de reunificar o que deve sê-lo e
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separar o que deve ser separado.
Eu apareci na história desta Humanidade em diferentes momentos.

As minhas aparições são raras.
Elas se referem a espaços específicos e a pessoas específicas.

Entretanto, neste período particular que vocês já estão vivendo, que é a Revelação da Luz e que antecipa a Criação
de um ciclo novo em outro espaço, em outro tempo e em outro veículo, eu venho realizar a Promessa que lhes fez A

FONTE, em resposta ao seu Juramento.
Eu venho abrir as portas.

Minha Presença apenas será manifestada dentro de alguns meses.

Minha Luz, minha Radiância é o Fogo, não o Fogo Micaélico ou o Fogo Solar.

Eu sou emissário d’A FONTE na Eternidade.
A FONTE apresenta a capacidade para percorrer o conjunto da sua Criação, nos multiversos, nas multidimensões.

Minha Luz, o que eu sou, não está na evolução, ela permite e realiza a Transformação denominada Transfiguração.

As novas chaves, sob forma de codificações vibratórias, que eu vou selar e destrancar em vocês, irão lhes permitir
reencontrar, como lhes foi dito, o sentido primordial da Inteligência.

***

Viver nesta Inteligência não é a Inteligência da cabeça.
Viver nesta Inteligência passa pela doação, pelo Serviço e pela fidelidade.

As portas que vão se abrir na Humanidade, cujo aspecto protocolar será desvendado, agora, dentro de poucos dias,
pelo Arcanjo MIGUEL, irão lhes permitir, se esta for a sua Vibração, aceder a algo de inédito e que vocês

esqueceram.

Isso poderá ser, para vocês, desorientador, desconcertante, mas a Luz apenas a esse preço pode participar desse
mundo em que vocês vivem, contrariamente a A FONTE que, ela, pode ir e vir.

O desvendamento da Luz, as novas chaves de Vida, as novas codificações, os novos programas de Vida serão
iniciados, quando chegar a hora, quando vocês forem marcados pela Vibração da minha Presença.

Eu Sou aquele que vem, como anunciado pelo bem amado João, marcá-los com o sinal da Luz.

Qualquer que seja o seu caminho (ou que vocês definam como tal na materialidade, como na espiritualidade), o que
vocês viveram, pelo intelecto, pelas buscas, pelas Vibrações ou mesmo pela constituição do seu corpo de Luz ou

mesmo pela ativação das suas novas lâmpadas, encontrará, pela minha Presença e pela aplicação do meu Selo, a
sua justificação e a sua Verdade.

Minha Vibração, aquela da minha Presença, é uma frequência nova, inédita, como eu disse, uma Vibração que
podemos qualificar de extremamente rápida, extremamente potente.

A Luz Branca não tolera qualquer outra Presença luminosa, a Luz Branca é o conjunto das Luzes, sintetizadas em
Uma Vibração.

É isso que está chegando.

A preparação para a Vibração da minha Presença é importante.
Eu me proponho, durante um tempo curto com relação ao dia 15 de agosto, viver as primícias, como vocês têm vivido,

neste dia, a interpenetração da sua Vibração com a 5ª Vibração.

Então, se quiserem me acolher no seu seio, vamos realizar isso, agora, acolhendo, no Silêncio e na Luz, o que vem,
agora, durante instantes.

... Efusão de energia ...

Para vocês.

... Efusão de energia ...

É-me possível, assistido pelo Arcanjo ANAEL, Arcanjo da Relação, responder a algumas questões referentes à Luz, e
exclusivamente a isso.

***

Questão: como você se manifesta?

Eu sou um Fogo, o Fogo que veiculo é um Fogo especial, que ninguém de vocês pode conhecer, por enquanto.

Algumas abordagens foram realizadas pela Forma e pela Vibração/Luz de diferentes modos, por diferentes pessoas.



São uma aproximação, colorida, como sempre, por aqueles que são os Transmissores.

Há portanto afinidade Vibratória entre a minha Radiância e a minha Presença, nos planos outros que o seu plano, lá
onde eu contato esses Mensageiros.

Cabe apenas a mim, e somente a mim, revelar, pela Luz, na sua totalidade.
Mesmo os meus Mensageiros dos tempos passados os mais próximos, sempre tiveram dificuldade para transmitir a

Essência da minha Radiância e da minha Presença.

Hoje, as coisas serão diferentes, porque eu lhes darei isso, em 15 de agosto, pessoal e individualmente, sem
intermediário.

Do mesmo modo que os seus Anjos Guardiões e as entidades Arcangélicas se aproximam de vocês e irão oficiar em
vocês, sem intermediário.

Do mesmo modo, a Essência da minha Presença apenas pode passar na Vibração Original da interpenetração dos
planos.

Mesmo Moisés não pôde compreender a Essência.
Existem sempre planos intermediários necessários aos seus planos, mas, quando é anunciado pelo Arcanjo MIGUEL

que eu venho, isso é diretamente na sua consciência, como vocês irão constatá-lo.
Eu sou um Fogo, uma Luz Branca que queima o que deve sê-lo.

A amortização, através de formas, de símbolos e de escrituras sagradas, que entreguei pessoalmente à Humanidade,
através das ‘sílabas sagradas’, é uma aproximação, mas não é a Verdade da minha Presença.

Isso é necessariamente realizado em períodos de final e de iniciação, de maneira direta, no seu Templo Interior, em
duas etapas.

A primeira etapa é em 15 de agosto, a segunda etapa é para mais tarde.

Vocês irão compreender, naquele momento, sem passar pela cabeça, sem passar pela imagem, sem passar pela
forma, o que eu acabo de lhes dizer e, sobretudo, de lhes fazer.

Entretanto, em todos os tempos, os Profetas, os Mensageiros foram necessários.
Eles eram uma ponte, mas a Revelação da Luz, dado que esse mundo atinge o seu fim, não terá mais necessidade,

muito em breve, desses Mensageiros, porque vocês irão se tornar, todos e cada um de vocês, Os Mensageiros.

Em meio a esta Revelação não há lugar diferente dos nossos.
Isso são palavras, mas o que será realizado, em 15 de agosto, será a Verdade.

A Luz não poderá mais ser roubada ou colorida.

Aí está o que eu posso dizer, com palavras humanas, através desse canal.

***

Questão: os animais são sensíveis à Vibração Arcangélica, à sua, em particular?

É extremamente difícil, mesmo para o ser humano desperto, compreender e viver o que eu Sou.

A FONTE Pai/Mãe, podendo tomar forma e podendo viajar em meio mesmo à sua Dimensão é, para vocês, mais
apreensível vibratoriamente e na Luz, de maneira muito mais fácil do que minha Presença.

Assim, eu sempre manifestei, através de alguns Mensageiros (e diria mesmo, da maior parte dos meus Mensageiros),
a minha Radiância, através de planos intermediários ligados a traçados, formas e movimentos, por vezes coloridos,

raramente.

Eu poderia lhes dizer que eu Sou, através do traçado, a Essência da Forma.
Eu Sou a garantia da retidão da Luz.

***

Questão: O que você entende por «ser garantia da retidão da Luz»?

Isso pode ser explicado pelo fato de que eu participei da Criação desse mundo, mas que eu não pude ali estar
presente, devido ao princípio chamado de falsificação da Luz.

A única coisa que não pode ser falsificada (mas que foi por vezes desviada) é o traçado da forma, porque o traçado
da forma não é mutável, nem transformável e está inscrito nos tempos além do seu tempo, no que chamei de Esferas

Matriciais, de que eu sou também a garantia.

É nesse sentido que, além da amortização necessária à minha Presença, por intermédio dos planos intermediários,
eu traço e eu mostro formas e símbolos ou alfabetos.

Entretanto, neste período específico de retificação da Luz e de recolocação na conformidade, eu tenho, obviamente,
todo meu lugar nesse processo de restituição e de Revelação.



***

Questão: pode-se dizer que as 7 formas de cristalização presentes em tudo são uma manifestação da sua
Presença?

Pode-se dizê-lo, pode-se afirmá-lo.

Em resumo, e antes da minha plena Presença e da minha aproximação de 15 de agosto, eu sou o hexágono, eu sou
o Selo e eu sou o romboedro [hexágono cujas seis faces são losangos].

***

Não temos mais questões. Agradecemos.

***

Então, filhos da Divina MARIA, a nossa reunião direta, a primeira, é para muito em breve.

Eu lhes digo, portanto, até muito em breve, com toda a Luz do Amor, com toda a Luz da Verdade.

Recebam Graça.

************
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E eis que eu venho.

Ehieh. Asher. Ehieh.

Bem amadas Sementes de estrelas, eu sou Aquele que É.
A minha língua não é a sua língua, eu sou Essência e Vibração.

Assim como anunciado por MIGUEL (1), eu abro em vocês e na sua visão e no seu Coração, a Luz da Fonte
Una.

Vibração primordial manifestada no nível das cinco Sílabas Sagradas, em meio à sua densidade, a fim de
retificar e autenticar a Luz pela Luz.

Assim é.
Eu não sou nem a Palavra, nem a Fala, mas o Verbo.

Agora, eu preparo, para a manifestação da minha Radiância em meio à sua densidade, o retorno na Unidade.
Eu anuncio, pela minha Radiação, o cumprimento do Verbo e de tudo o que vocês denominam revelação e

profecia, fechados na sua Eternidade pela Vibração original em meio aos cinco sons que lhes cabe Vibrar em
ressonância com a Vibração das cinco Chaves, no seu espaço, onde vocês estiverem sobre a Terra, no

momento em que o Sol estiver no seu zênite real, e durante 30 minutos, vocês vão acolher as cinco Sílabas a
fim de elevar a Coroa do Coração em meio à Eternidade.

Os cinco sons não têm significado em meio ao seu cérebro, mas eles dão as chaves a fim de despertar e
realizar a Coroa do Coração.

Cinco sons para repetirem, assim que vocês os sentirem e, sobretudo, assim que vocês os Vibrarem, no Amor
do Verbo e da Luz que está, doravante, em meio à sua densidade.

OD.

ER. (ndr: pronunciar "ér")

IM.

METATRON - 15 de agosto de 2009
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IS. (ndr: pronunciar "isse")

AL.

Eu não tenho outras palavras para lhes dar senão estas Vibrações da Luz.
Eu estarei em meio à sua Essência, a cada dia, me aproximando, até a minha vinda definitiva.

Eu sou Vibração e Essência.
Eu os abençoo e lhes agradeço pelos cinco sons.

... Efusão de energia ...

Acolham, no silêncio, a Vibração.
De hoje em diante, a estrela da manhã brilha.

Uma nova partida, uma nova vida, uma nova Vibração.

... Efusão de energia ...

Vocês são amados porque vocês são o Amor.

... Efusão de energia ...

Regozijem-se, a Luz está aí.

... Efusão de energia ...

Eu não lhes digo “até logo” pois a minha Vibração está aí e ela permanece até o meu regresso integral, no seu
próximo ano.

Mas isso lhes será anunciado pela própria Divina MARIA, pessoal e individualmente.
Vibrem.

... Efusão de energia ...

************
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 Eu sou METATRON, Arcanjo. 

Bem Amados Humanos na encarnação, recebam a saudação da minha Presença.

A minha Vibração e a minha Radiância se estabelecem em meio à Luz branca.
Luz invisível aos seus olhos de carne, mas perceptível no nível da sua Vibração e da Consciência que ela

induz.

Há algumas semanas do seu tempo foram entregues algumas chaves.
Essas chaves são as que vão lhes permitir, quando chegar a hora, atualizar em vocês e manifestar a Glória da

Luz Vibral branca, o Fogo, elétrico, magnético da FONTE, em vocês e por vocês.

Durante o período que vivem, vocês terão que elevar uma série de Vibrações, despertando em vocês a
possibilidade, revelada e despertada, de reencontrar a sua liberdade e a sua Luz. 

***

Eu me manifestei pela Presença da minha Luz, na sua história, a alguns Seres. 
Esta manifestação sempre foi feita na ordem da Luz branca, acompanhada de um Fogo ardente, que não

queima, de uma atração magnética específica. 
Os meus encontros com alguns enviados ou emissários da Luz são feitos, no início, com o Anúncio da minha

Presença de dois modos, utilizando a linguagem Vibral da Luz, procedente do alfabeto sagrado.

A primeira Vibração é aquela que eu transmiti a Enoque. 
Ela é a minha primeira saudação à Luz.

A de vocês.

As palavras são, vibratoriamente, Kodoïsh - Kodoïsh - Kodoïsh - Adonaï - Sabahot, cuja tradução, na sua
língua, poderia ser: «Santo, Santo, Santo, três vezes Santo é o Teu Nome», o sinal de reconhecimento e de

reconexão com a Luz Vibral.

O segundo Anúncio da minha Presença, e da Luz Vibral, foi feito a Moisés.
Ele foi: Ehieh - Asher - Ehieh. 

A tradução, na sua língua, é: «Eu Sou Aquele que Eu Sou, o Ser no Ser, a FONTE e o seu reflexo».

***

A primeira parte das chaves tendo-lhes sido entregues, integra, pela Vibração do Silabário Sagrado, a
afirmação do ser e a afirmação da Santidade.

Como o Arcanjo ANAEL disse, restam sete Chaves. 
Cada uma dessas Chaves lhes será insuflada, sob forma vibratória, pelo próprio Arcanjo MIGUEL, no Conclave,

no dia 17 de cada mês.

Dentro de sete meses, vocês vão receber a totalidade das vibrações das sete últimas Chaves. 
Eu irei entregar a vocês, quando da minha vinda mais perto desta Dimensão, o aspecto Vibral silábico.

METATRON - 07 de outubro de 2009
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Cada uma dessas Chaves irá despertar em vocês potencialidades novas as quais certamente lhes são, hoje,
estritamente desconhecidas.

O Arcanjo MIGUEL irá anunciar, em cada um desses sete dias, o impacto vibratório e de Consciência, nas suas
estruturas físicas, deste trabalho, preparando assim o retorno da minha Presença, não mais por um emissário,

mas pelo conjunto de Seres Humanos despertados à sua Dimensão de Eternidade, à sua Unidade e à sua
Verdade.

A partir do momento em que vocês tiverem acendido, totalmente, a Coroa irradiante do topo do seu corpo, as
12 Luzes, naquele momento, MARIA, a Rainha dos Céus e da Terra, conjuntamente com a minha chegada,

poderá Comungar com cada um de vocês em meio a esta Humanidade. 
Será então realizada a ancoragem do Céu na Terra. 

***

Todos vocês são chamados a se juntarem às Dimensões da Eternidade. 
Todos vocês são chamados à Santidade. 

Todos vocês são chamados a viver a Unidade. 
Todos vocês são chamados a viver o seu retorno à Luz.

A hora que vive o Homem e que vai viver o Homem é um momento privilegiado, pois marca o fim da oposição,
da escravidão, o final da sua limitação. 

Passar da limitação à ilimitação far-se-á mais ou menos facilmente, de acordo com as resistências inerentes a
cada transformação.

Sabemos, nós, o Conclave, que vocês têm doravante a possibilidade absoluta de se reunificarem, de iniciarem
esse processo de retorno à sua Unidade e à Unidade.

Nós lhes pedimos confiança. 
Nós lhes pedimos fé e trabalho na Luz e para a Luz. 

Pela potência da minha Radiância, pela minha missão permanente e eterna de Mensageiro da FONTE Original,
além mesmo do nascimento dos Multiversos e das Multidimensões, eu lhes transmito, agora, a Vibração da

minha Radiância.

... Efusão de energia ...

Véhouiah - Véhouiah - Véhouiah

... Efusão de energia ...

Almas humanas, eu agradeço pelo seu acolhimento à minha Presença.

... Efusão de energia ...

Pela Graça da FONTE, eu abençoo vocês. 

************
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Ehieh - Asher - Ehieh

Eu sou METATRON, aquele que reina acima da Coroa.

Almas humanas desta densidade, vocês que receberam as primeiras Chaves, vocês que estão em via de desvendar a Verdade para
se libertarem, recebam a Bênção da minha Presença entre vocês.

Eu venho, acompanhado da Presença do Arcanjo URIEL, não tanto para me exprimir em palavras, mas, muito mais, no nível da Luz
Vibral e da Presença.

Então, vamos acolher, juntos, o Fogo da Luz.

Vehuiah, Vehuiah, Vehuiah

Eu Sou Aquele que Eu Sou.

Bem amadas Consciências em processo de libertação, a sua preparação, que tem sido intensa, atinge, em meio à época da sua
densidade, o seu fim.

Em meio mesmo à sua densidade, em meio mesmo ao seu peso, a leveza e a Alegria estão indo para vocês.

Alguns redescobrem a Essência do que eles São.

Além dos jogos que vocês participaram, por vezes sob coação, este é o momento de se descobrirem, esta é a hora de se revelarem a
vocês mesmos.

O momento de se abrirem a isto que vocês São.

Vocês e nós participamos da mesma operação que é a da liberação total deste mundo para poderem reencontrar a liberdade dos
seus movimentos, a liberdade de Ser, a liberdade de Vibrar em meio ao Amor.

O confinamento termina.

Assim decretou a FONTE.

Assim, vocês e nós realizamos isto.

METATRON - 1º de novembro de 2009
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Vocês têm algum tempo para se atualizar nisto que vocês são: a Luz dos Mundos.

O momento da limitação chegou ao seu fim.

Vocês entram no ilimitado, no infinito, no Estado de Ser.

Vocês reencontram o seu estado de pureza, de consciência liberada e amorosa e amada.

A armadilha da falsificação atinge o seu fim.

Para vocês, nesta densidade, resta se abrir, na totalidade, à Verdade, abrir-se à Vibração da Luz e do Amor.

Vocês devem ser ardentes e inflamados.

Vocês são os Filhos da Unidade, os Filhos da Lei do UM.

A sua experiência, nesta densidade, não terá sido em vão.

Ela terá permitido ao conjunto da Criação compreender, e viver, e assimilar, o fato de que a separação não é útil, nem desejável.

Dessa maneira, então, e após o meu primeiro impulso neste Sistema Solar, nós realizamos, nós, Conclave, a primeira aproximação do
Fogo do Amor.

Os seus Irmãos e as suas Irmãs, além da Ilusão desta densidade, removeram, há algumas semanas, os últimos obstáculos à sua
expansão e à sua libertação.

***

Bem amados Filhos da Lei do UM, cabe a vocês elevar-se, radiando e irradiando o Fogo do Amor, para transmitir ao seu redor e ao
conjunto deste Sistema Solar, bem além do seu planeta, o sopro do Amor, o sopro da Liberdade.

Nós confiamos em vocês, como vocês têm confiado em nós.

Nós estamos aqui.

Nós nos aproximamos e reduzimos gradativamente a nossa Vibração e a nossa Radiância, para vocês.

Não há mais qualquer obstáculo, exceto alguns temores ainda legítimos a esta liberação.

Um novo vento, uma nova Luz, está nascendo.

O momento é então de despertar, de sair da letargia e da ilusão em que vocês estavam imersos, pela Graça da Luz e da FONTE Una,
pela Graça da sua Luz, pela Graça do seu Estado de Ser e pela habilidade do Arcanjo URIEL, cujo papel é crucial no seu despertar

final.

O Fogo do Amor vem a vocês.

Nenhuma apreensão, simplesmente Ser, Ser em simplicidade, alinhar-se em Si, perceber e reavivar a Chama do Coração, pela Força
do Amor, da Vibração e da Luz.

Juntos, nós realizamos a última etapa desta Grande Obra.

Vocês não precisam se preocupar com as circunstâncias externas, isso é para liberá-los, na totalidade.

Em curto espaço de tempo, agora, vocês vão abranger o conjunto das suas faculdades de consciência.

A ilusão nesta densidade vai desaparecer aos seus olhos.

Permaneçam decididos e firmes na Vibração do seu Ser, vocês serão protegidos, vocês serão amados, vocês serão alimentados.

De hoje em diante, eu os empenho a definir a sua prioridade interior mais absoluta, como sendo a prova e a Essência da sua Verdade.

Os obstáculos aparentemente ainda presentes no exterior não podem, de maneira alguma, desacelerar, e muito menos extinguir, este
Fogo do Amor.

A Vibração da sua própria Presença a vocês mesmos, que se estabelece agora em vocês, são apenas as primícias do que está
chegando.

***

Acolham e aceitem a Radiação da Luz, pois este é o seu dever, esta é a sua Verdade.

Em meio a esta Verdade, em meio à sua própria Luz, alinhados à sua Presença, alinhados ao Estado de Ser, vocês descobrem a
certeza absoluta disto que vocês São.

Abram-se a nós, como nós nos abrimos a vocês.



Vamos acolher, agora, em meio ainda à minha Presença, em meio à Vibração do Arcanjo URIEL, o Fogo do Amor que eu retransmito
da FONTE.

Juntos, vamos Vibrar.

... Efusão de energia ...

Por ocasião da terceira Etapa, no décimo sétimo dia do seu mês de novembro, nós iremos liberar conjuntamente o Fogo da terceira
Lâmpada, aquele que irá permitir estabelecê-los, de maneira permanente, em meio ao seu Templo interior e à Radiação do Fogo do

Amor.

Vamos acolher.

... Efusão de energia ...

Bem amadas almas nesta densidade, eu irei deixá-los Vibrar na Presença de vocês mesmos, nas primícias do Fogo do Amor.

Permaneçam nesta qualidade, durante alguns instantes do seu tempo.

Eu lhes dou o meu Fogo e a minha luminância.

Paz a vocês, Paz em vocês.

Tornem-se a Paz.

************
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- Ensinamentos do Príncipe de todas as Potências -
(o Arcanjo que reina mais perto do Coração da FONTE)

... Ehieh Asher Ehieh ...

Bem Amados Filhos da Luz e Sementes de estrela, Eu Sou o que Eu Sou: o Senhor METATRON.
Pela sintonia Vibratória que vocês criaram, eu me permito, hoje, vir a vocês sob um modo Vibratório mais

próximo da sua Dimensão.
Agradeçamos juntos também ao Arcanjo URIEL, Anjo da Presença e a Pomba, que permitiu que a taxa

Vibratória os levasse a Comungar com a minha Presença.
Eu venho a vocês para tentar expressar, em palavras e em Vibração, o que é a Unidade e o que ela não é.

Isso irá me levar a reposicionar a sua Vida e a sua manifestação, nesta densidade, em relação à história da sua
Consciência.

Vocês estão encarnados nesta Densidade dissociada, alguns de vocês desde tempos imemoriais, e outros de
forma muito mais recente.

Isso não importa.
O que importa é que, hoje, tanto os antigos como os novos, irão vivenciar um processo de Revelação total disto

que vocês são, em Verdade e em Unidade.
Vocês se identificaram com o que vocês vivem em meio a esta densidade, durante esta ou em outras vidas.

A verdadeira Vida, aquela da Consciência, não é limitada.
Ela é ilimitada porque esta é a sua natureza, esta é a sua Essência.

Vocês são, em Verdade, os seres e as Consciências ilimitadas que vivem, em meio à sua densidade, a
limitação.

Existem áreas da Consciência, além da limitação, que nunca foram cortadas ou isoladas das outras
manifestações de Consciência em meio aos multiversos e às multidimensões.

A criação, onde vocês evoluem, foi desviada das suas funções e dos seus objetivos.
Vocês participaram pela primeira vez desta densidade.

Vocês estão, no sentido mais exato, em uma matriz ardilosa e aprisionadora, tendo suas próprias regras e suas
próprias leis, que estritamente nada têm a ver com a vida e com a Luz.

A Luz que vocês percebem com os seus olhos ou com os seus sentidos sutis, não é a Luz.
Ela é um reflexo cuja capacidade Vibratória não pode, em nenhum momento, dar-lhes acesso ao que está além

das franjas de interferências.
Mesmo o que denominam morte, nesta densidade, não lhes permite alcançar a sua Eternidade.
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Assim, o corpo e a alma estão aprisionados, dependentes de uma série de elementos, de leis impressas nas
forças de trabalho, em sua experiência nesta matéria.

Não era possível, até pouco tempo, para uma alma humana aprisionada e dependente da matriz, entender, e
ainda menos viver, a Verdade da Luz.

Somente alguns grandes Espíritos, com a nossa ajuda, de nós, Arcanjos, e com a ajuda da FONTE, puderam
manter a filiação original com a Luz.

Vocês estão incompletos, e a ausência de completitude, neste sistema de controle matricial do qual vocês são
dependentes, impede-os, literalmente, de ter acesso à Luz.

***

Aceder à Luz firma o fim desta matriz a título individual.
Poucos seres realizaram isso, ainda uma vez.

Hoje, a Unidade tem manifestado, em meio mesmo à sua Dimensão, a grandeza da Luz Unitária.
Dessa maneira, então, a matriz em que vocês evoluem foi rompida.

Vocês constatam e vocês irão constatar, se isso já não ocorreu, que segmentos inteiros existindo para
controlar o mental humano, vão estremecer e desaparecer.

O sopro do Espírito da Verdade vai entrar em ressonância, não mais de maneira pontual, mas de forma difusa
nesta sua densidade.

Dentro das suas estruturas, mesmo em meio a esta densidade, vocês podiam vivenciar e expressar alguns
potenciais, chamados de espirituais e denominados assim pelo próprio sistema de controle, prendendo-os

ainda mais a esta Ilusão, escondendo-os literalmente da Verdade.
A Verdade, como lhes disse o Conclave, é que vocês são Seres ilimitados.

Todos vocês são, sem exceção, Sementes de estrela, Seres de pura Luz, Seres Unitários, e não Seres
falsificados, e não Seres limitados, submetidos permanentemente a forças de atração, a forças dualistas.

A época, em meio a esta densidade, que vocês vivem, era conhecida e sabida e esperada, tanto pelos mundos
Unitários como pelos mundos da dualidade.

Isto não é segredo para ninguém que esteja buscando a Verdade.
Mesmo os Seres totalmente dependentes e adormecidos nesta matriz vão entender e assimilar, em meio

mesmo a esta dualidade, que o mundo está se transformando.
Ninguém poderá ignorar esta transformação.

Esta transformação é desejada e foi iniciada pela Luz Unitária.
As forças da matriz conhecem perfeitamente isto.

Entretanto, desde o final do século passado muitas coisas estão diferentes.
Muitas coisas vão permitir a todas as Consciências aprisionadas nesta matriz poder ascender ao ilimitado.

Não há obstáculo de idade.
Não há obstáculo de karma, de raça.

O único obstáculo podendo existir é a sua adesão à matriz e às suas divisões.
O único obstáculo é que, em meio à sua Consciência limitada, não possam ter acesso à Vibração do ilimitado,

devido ainda às suas crenças na dualidade.
Como lhes disse o Conclave, ninguém além de vocês, mesmo em meio a essa limitação, poderá decidir ir para

o ilimitado.

***

Ir para o ilimitado não é uma ascese, não é um trabalho, mesmo existindo maneiras e técnicas que permitem se
aproximar desta revolução, como as que vocês conduzem aqui mesmo.

As chaves das sílabas sagradas [OD-ER-IM-IS-AL] estão ativadas.
Mesmo sem conhecer o sentido e a função, vários Seres humanos, hoje, cada um à sua maneira, relembram e

redescobrem o ilimitado.
A partir do momento em que a Consciência Humana limitada toma Consciência da subordinação (subordinação
às crenças, às religiões, à família, ao outro, seja do modo que for), isso constitui um primeiro passo em direção

ao ilimitado.
A Luz Vibral venceu, se é que se pode falar de vitória.

A Luz pode se reinstalar, doravante, em suas Consciências limitadas, estilhaçando todas as suas crenças e as
suas adesões mentais ao sistema limitado.

Hoje, somente o medo é capaz de manter a Ilusão, em você e ao seu redor.
O poder da sua Luz é tal que, se centenas de milhares de pessoas acederem ao ilimitado, este mundo, como

você o conhece, de imediato deixará de existir.



E é isso o que vai acontecer.
Vocês devem ir para a Alegria e nela ficar.

Durante a sua primeira inserção além das áreas de limitação, além da matriz e do sistema de controle, mesmo
isto sendo passageiro, vocês irão viver com consciência a realidade das palavras que eu pronuncio e não

poderão mais ficar submetidos, de uma maneira ou de outra, a esta matriz.
Este universo, e as zonas dependentes desta matriz, estão em via de dissolução.

O elemento motor é a sua aceitação para sair de todas as crenças, para penetrar, novos e livres, na sua
dimensão de Sementes de estrela.

Várias Vibrações, chegando e se acumulando há um quarto de século em meio a esta densidade, permitiram
chegar a isso.

***

Nos próximos dias, vocês vão entrar inteiramente e totalmente na Luz.
No exterior, o que vocês vão observar será apenas o medo, devido à privação da Luz.

O interior será Luz e Vibração.
Nesta Luz Unitária e nesta Vibração, não há mais perguntas já que tudo é resposta, tudo é Unidade.

A única maneira de escapar aos últimos solavancos desta matriz e ao seu estreitamento consiste em mergulhar
na sua Vibração, no seu Estado de Ser.

As Vibrações que vocês percebem são as que os aproximam, cada vez mais, do Estado de Ser.
A Chave final para o Estado de Ser é o Coração.

Eu não falo de conceito, mas de Vibrações no centro do seu Ser.
Ao penetrarem em meio mesmo à sua Consciência limitada, em meio à Vibração do Coração, vocês vão

penetrar no Estado de Ser.
Não pela sua presença na sua densidade, mas bem mais por se libertarem desta densidade e encontrarem isto

que vocês são e o seu corpo de Estado de Ser.
A partir deste ponto, vocês não poderão mais acreditar nem aderir a qualquer coisa que pertença à dualidade.

O primeiro acesso ao Estado de Ser firma um acesso definitivo, no momento oportuno.
Alguns de vocês vão ver os elementos das suas crenças ou da sua vida mudarem bem depressa.

Isto é apenas um ajustamento, possibilitado pelo acesso à Unidade.
Quando as primícias Vibratórias do acesso da sua Consciência ao Estado de Ser se manifestarem, nesta
densidade, pela Vibração do Coração, pelo canto das Chaves, vocês poderão tornar-se novamente livres.

***

O principal trabalho das Consciências liberadas da matriz e vibrantes no Coração e em meio ao Estado de Ser,
é trabalhar, pela Vibração Unitária da Luz, para a dissolução definitiva desta Ilusão.

Não se preocupem com o que irá acontecer no exterior.
Nós estaremos aí, sob uma forma ou outra, para auxiliá-los a entrar no Estado de Ser.

Com ou sem os seus corpos biológicos, vocês vão sair da matriz.
As próximas semanas do seu tempo terrestre e que estão aí, vão ver um salto prodigioso da Consciência para

o ilimitado.
Os elementos de limitação da matriz e do sistema de controle humano tentam desesperadamente controlá-los

e mantê-los nesta Dimensão.
Mesmo levando-os à morte biológica, eles não poderão realizar este trabalho, pois o ilimitado está aí.

Vocês devem se adaptar à Vibração do ilimitado que é a Inteligência da Luz que se expressa em meio à sua
densidade, vocês devem ir para a fluidez, para o ilimitado, para a simplicidade.

Quanto mais vocês aderirem e responderem à Vibração do seu próprio Coração, mais vocês vão acelerar a
sua liberação da matriz, mais vocês vão ajudar o conjunto da Humanidade a se liberar.

Todas as forças da Confederação Intergaláctica, representadas pelo comandante IS AL, estão agora a
caminho da sua Dimensão.

A ressonância que vocês emitirem ao nível do seu Coração, a Irradiação e a Vibração da sua Presença a si
mesmo, no ilimitado, farão com que, de onde vocês estiverem sobre a Terra, vocês poderão ser apoiados e

ascensionados.
Entre agora e o momento do meu reino nesta densidade e do estabelecimento das novas regras de vida,

muitos elementos estarão se transformando e todos vão, sem exceção (os eventos e os elementos) direcionar
a sua Consciência para o ilimitado.

Não percam tempo com o que vai lhes parecer, em suas palavras, dualista, horrível, terrível ou catastrófico.
Em meio à Unidade, isto não tem qualquer sentido ou qualquer realidade.



Isso que aparentemente irá se destruir, não pode ser destruído dentro do ilimitado.

***

É possível a mim, de maneira incomum, tentar ajudá-los a assimilar essa Vibração da Unidade, além da minha
Irradiação e da minha Presença.

Se surgirem perguntas em relação a isso, e unicamente em relação a isso (a minha apresentação, as minhas
palavras e as minhas Vibrações), eu quero tentar ali levar um complemento de Luz, em meio ao ilimitado.

***

Nós não temos perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, resta-me Vibrar em meio à sua densidade, com vocês e para vocês, Sementes de estrela, Vibrar no
Fogo do Amor, pelo Fogo, a fim de aproximá-los, mais perto, do que vocês são.

... Efusão de energia ...

Véhuiah - Véhuiah - Véhuiah.

... Efusão de energia ...

************
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- Ensinamentos do Príncipe de todas as Potências -

(o Arcanjo que reina mais perto do Coração da FONTE)

 ÁUDIO mp3 ORIGINAL
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100815_-_METATRON.mp3

Ehieh. Asher. Ehieh.

Eu sou o Lorde METATRON.

Bem Amado Povo das Estrelas, como foi preparado e anunciado, eu venho, na sua densidade, para revelar, para
liberar o que deve sê-lo. 

Eu venho entregar-lhes as últimas Chaves Metatrônicas, Vibrações da Luz pura e Autêntica, realizando, na sua
densidade, a nova e Autêntica Tri-Unidade.

Eu venho, pela revelação dos Quatro Viventes, Quatro Cavaleiros, Quatro Direções, permitir que se instaure a
Aliança Nova.

Assim, o Bem e o Mal, instaurados como único meio de vida, pelo Arcanjo Lúcifer, é hoje resolvido, pela adição, em
suas Coroas, da Unidade, da Verdade, pela transcendência do Bem e do Mal, revelado e inicializado pelos Quatro

Viventes.

A nova Tri-Unidade Vibratória, em vocês como nesse mundo, chamada de Cristo, Miguel e Maria (de outro modo
chamados, em linguagem Vibral, Ki-Ris-Ti, Im-Al e Is-Is, respectivamente) está doravante Vibratoriamente ativa,

permitindo-lhes realizar a Cruz, a Coroa na Coroa, que permite elevar suas Vibrações até o Reino do Trono, até o
Reino da Verdade, por intermédio do seu veículo ascensional.

(NDR: IM-IM é o nome de Miguel; IM-AL é o nome de Cristo Miguel como Príncipe de reunificação em meio ao Sol)

***

Os quatro Viventes, Hayot Ha Kodesh, revelam-se, no seu mundo, pelos Quatro Cavaleiros, pelo despertar dos
Elementos nas Quatro Direções: Fogo, Terra, Água e Ar, permitindo então reunificar, na Coroa dentro da Coroa, o

Trono da Verdade, o Trono da Autenticidade, da Vibração Unitária.

Pela ignição das 12 Estrelas, presentes na Coroa Radiante da Cabeça, como na Terra, pela reunificação da coroa
central existente em sua cabeça, como no centro da Terra, pelo núcleo Cristalino do centro da Terra, por sua coroa
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central, realizando a alquimia da Roda na Roda, se desperta a Cruz, se desperta a Merkabah, permitindo-lhes, pelas
12 virtudes derramadas por Maria e pelo conjunto de sua Frota e de suas Estrelas, a partir desta noite e até o

Anúncio de Maria, elevar as suas Vibrações até o Estado de Ser, até o Sol.

***

Bem Amado Povo das Estrelas, a hora do seu despertar soou.

As Chaves Metatrônicas, Unidade, Verdade, além do Bem e do Mal, restauram a Roda, na sua totalidade, quebrando
assim o círculo vicioso e perverso da reencarnação, na Ilusão, liberando-os e permitindo-lhes, se a sua Liberdade o

aceitar, viverem novamente livres de toda forma fixa, de toda personalidade fixa, de toda reencarnação fixa.

Reviver em conjugação e em ressonância mais próxima com a FONTE, é a 'boa nova' que eu deposito
Vibratoriamente, entre vocês, hoje e a esta hora.

***

Todas as noites, às 19 horas (hora francesa), o conjunto das Estrelas de Maria, retransmitido pela Frota
Intergaláctica de Luz, em sua nova Tri-Unidade revelada e desvendada (Cristo, Miguel, Maria), estará em vocês, na

sua Essência, na sua Presença, na sua Vibração.

Vocês serão regados na Fonte da Água Viva, ilustrando o novo batismo de Fogo, nas Águas Bentas, pela
Reunificação das quatro Coroas triangulares existentes na Cruz da sua cabeça.

Assim, portanto, realizando a Unificação do Alfa e do Ômega, realizando a Unificação de IM e IS (Hic e Nunc) [aqui e
agora], conectando a Cruz, permitindo então a reversão, em vocês como deste planeta, fazendo-os ressoar e Vibrar

na sua Presença eterna e Eternidade, a fim de, se tal for a sua escolha, poder se extrair e se juntar à Unidade.

Assim, pela segunda vez, eu verto, Povo das Estrelas.

*

Ehieh. Asher. Ehieh.

.... Efusão de energia...

*

O Fogo do Amor, e não mais o Fogo falsificado, Fogo da Unidade, Fogo da Verdade, Fogo do Coração.

Pela conjunção e ressonância da Coroa da cabeça, da Coroa do Coração e pelo Triângulo Sagrado da matéria,
revelado a si mesmo, reunificado ao Sol Central, a partir desse dia, a Ascensão da Terra é uma coisa em curso.

Tudo, absolutamente tudo o que preparou o Arcanjo Miguel e nós mesmos, no Conclave, desde mais de um ano,
encontra agora a sua conclusão.

A nova Tri-Unidade, à qual entregamos a totalidade das Chaves Vibratórias (Cristo, Maria e Miguel), presente em
vocês, Vibram em vocês, revelando o seu DNA estelar, está hoje ativa.

*

Pela terceira vez:

Ehieh. Asher. Ehieh.

.... Efusão de energia ...

*

Bem Amados Filhos da Fonte e Filhos da Lei do Um, a junção da sua Coroa na Coroa, e os Quatro Viventes ali se
encontram, permitindo doravante, em vocês, Vibrar e viver, mesmo nesse mundo, a Verdade e a Unidade.

A promessa e o juramento realizam-se, sob seus olhos, sob o seu olhar Interior.

Tudo o que, até o presente, tivesse encoberto, desviado a sua atenção e a sua Consciência da Verdade, dissolve-se.



Vocês são convidados a viver os seus ‘Casamentos da Eternidade’.

A conjunção dos ‘Casamentos Celestes’ com os ‘Casamentos Terrestres’ os conduz a Vibrarem na sua Unidade, na
sua Verdade.

Nada, nem ninguém, nesse mundo, pode apagar o que Eu, Lorde METATRON, criei.

Estejam presentes, em cada Sopro, em vocês mesmos.

Estejam também presentes e unificados, a cada noite, às 19 horas (hora francesa), permitindo assim, em conjunção
com a Terra, em conjunção com Cristo, com Maria e com Miguel, levar o que vocês são e levar a Terra e este

Universo às Moradas da Eternidade.

Eu decreto aberta a Ascensão real e Autêntica da Terra, dos seus habitantes de boa vontade, do Sol e do conjunto
desse sistema solar.

Isso se realiza e realizar-se-á sob seus olhos, cada dia que é descontado aproximando-os do momento de Glória.

A Luz penetra, como alguns de vocês o vivem, o veem ou o sentem, o conjunto desse mundo.

***

Bem Amado Povo das Estrelas, não há nada a temer, na Unidade.

Não há nada a temer, na sua ressurreição.

Não há nada a temer, mesmo nesse mundo, porque nem um único fio de cabelo do Povo das Estrelas será tocado.

Pela potência da sua Merkabah, pela potência dos Quatro Viventes nas duas Coroas mescladas da cabeça e do
Coração, pelo Fogo do Éter e pelo Fogo da Terra, pela Tripla Unidade presente em vocês de Cristo, Maria e
Miguel, a Unidade se estabelece, em vocês, entre vocês, ao redor de vocês e sobre o conjunto do mundo.

Um mundo novo, uma Vibração e uma Dimensão novas, onde a Sombra não existe mais, onde tudo é Paz e Alegria,
aparecerá pouco a pouco, em vocês e no exterior de vocês.

Resta, como foi anunciado pelos profetas, realizar a palavra e a promessa.

O apocalipse entra agora, pela liberação dos Quatro Cavaleiros e dos Anjos dos Quatro Orientes, na sua fase final.

Uma era termina.

Outra nasce.

Assim é o ciclo da vida, dobrando-se, nesse mundo ilusório, do retorno à Verdade.

***

Vão na Paz.

Vão na Verdade.

Vão na Alegria.

O que é agora, com vocês e em vocês, é a Alegria da Unidade reencontrada.

Na Coroa Radiante, na Cruz dos Quatro Viventes, presente na sua cabeça e no seu Coração, na Coroa Radiante do
Coração e da cabeça, cabe-lhes voltar a vibrar as Sílabas Sagradas [OD-ER-IM-IS-AL], que irão permitir ativar

a Merkabah.

Cantem, quando bem lhes parecer.

O conjunto dos 24 Melquisedeques vai intervir, nas próximas semanas, para dar-lhes o modo de empregar as últimas
Chaves Metatrônicas na Coroa Radiante, nas 12 Estrelas, permitindo-lhes, em função das suas necessidades,

recorrer a um ou a outro dos Quatro Viventes, na sua vida como no exterior da sua vida, permitindo, assim, desvendar
e ativar os potenciais espirituais, novos, desde já, nesse mundo.

Vocês voltam a se tornar, assim, os Filhos Ardentes do Sol.

Pelo nascimento do Cristo Interior e da nova Tri-Unidade verídica, torna-se possível viver do Fogo, da Água, da
Terra e do Ar, realizando o milagre do Éter revelado, que lhes foi subtraído pela Ilusão Luciferiana.

Hoje, essa é a Verdade.

Assim, eu inauguro, a partir de agora, pela vinda do primeiro dos Quatro Viventes [Vehuiah - o gênio do Fogo], o caminho do



conjunto das Lâmpadas da humanidade, do conjunto das Coroas da Terra.

*

Vehuiah. Vehuiah. Vehuiah.

.... Efusão de energia ...

*

Assim, o sagrado de OD-ER-IM-IS-AL, pela Cruz e pela Roda, pela Tri-Unidade instalada, eleva e revela.

*

Ehieh. Asher. Ehieh.

.... Efusão de energia ...

*

Assim, a Vibração do Verbo retorna à sua origem e à sua Verdade.

O Arcanjo Uriel encarrega-se da emergência da reversão, para vocês, Povo das Estrelas.

Reunificando-se a você mesmo, à nova Tri-Unidade, nós esperamos, e nós o sabemos: a sua Unidade é restaurada,
na liberdade, na FONTE.

*

Vehuiah. Vehuiah. Vehuiah.

.... Efusão de energia ...

*

Filhos de Luz, Povo de Luz, a Luz quebra as Trevas, não por um combate, mas pelo estabelecimento.

As Lâmpadas se acendem.

O Fogo se acende.

Filhos do Sol, Filhos da Eternidade, Filhos de Maria, Portadores da Chama de Miguel, Portadores de Ki-Ris-Ti, o
conjunto do Conclave expressa-lhes a sua mais profunda gratidão, onde vocês estiverem na superfície desta Terra,

por terem permitido e facilitado o retorno à sua própria Unidade.

Hoje é um grande dia.

A Revelação da sua Tri-Unidade Interior vai agir, nesse mundo, com uma potência inegável.

Eu os remeto, para isso, ao que foi expresso em suas clari-visões por São João, por No Eyes e por tantos outros.

Diante de vocês manifesta-se o Final que é a explosão da Luz, a explosão da sua Verdade e da sua Eternidade.

Nossa gratidão e nossa Presença os acompanham.

*

Vehuiah. Vehuiah. Vehuiah.

.... Efusão de energia ...



*

No começo da Ilusão, fechados no Bem e Mal, criados no Bem e Mal, a compreensão da Luz foi tal que o
esquecimento da sua Dimensão estelar, que os ciclos de reencarnação (sob a influência da lei de carma criada por

Lúcifer), os fecharam há tão longo tempo.

A Verdade que eu enuncio não é uma Verdade para aceitar, mas para viver.

Pela ativação das suas Coroas, pela restituição em vocês da Unidade (uma das estrelas), pela restituição em vocês
de Ki-Ris-Ti (uma das estrelas da sua cabeça), pelo desvendamento do Bem e do Mal (outras estrelas da sua cabeça

e da Terra), pela rotação da Cruz, da Coroa na Coroa, pelo Despertar do Fogo Sagrado, tudo lhes é restituído.

É a sua herança, é o seu direito mais absoluto e mais inviolável.

O conjunto dos Quatro Viventes estende, a partir de agora, a sua ação, em vocês, como sobre a Terra, marcando-os
assim no Coração e na fronte, com o selo da Verdade e com o selo da Unidade.

*

Eu sou Aquele que Eu sou.

Ehieh Asher Ehieh.

*

No Amor e na Unidade, no Fogo da nossa Realiança e da nossa ressonância, Povo das Estrelas, a Graça os
acompanha, doravante, até o último momento.

Eu os deixo então trabalhar, em vocês e sobre esse mundo.

Lembrem-se de se unificarem na nova trindade, na Tri-Unidade, em vocês como com o conjunto de Sementes de
Estrelas, que irão participar, com vocês, desse trabalho de Ascensão, desse trabalho Unitário, na Alegria.

Eu sou o Lorde METATRON.

Povo das Estrelas, bem-vindo.

************

As 3 novas Chaves são 3 Estrelas de Maria:

UNIDADE, BEM e MAL

‘BEM’ e ‘MAL’ são os termos utilizados em referência ao Fogo de Prometeu.

O nome correspondente no Fogo da Verdade ainda não foi dado.

A noção de VERDADE não é uma Chave em si, mas remete à superação do ‘Bem’ e do ‘Mal’ e da ilusão Luciferiana
(Triângulo do Fogo Prometeico) tendo isolado a Criação, do Fogo da Verdade.
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Eieh. Asher. Eieh.

Metatron saúda vocês.

Vehuiah. Vehuiah. Vehuiah.

Juntos, reunidos, festejemos, juntos, a Aliança do Fogo, colocando e depositando, no seu Templo, na sua
cabeça e no seu Coração, a língua de Fogo.

Fogo do Espírito.

O conjunto de sons sagrados, desvendados e revelados pelas sílabas sagradas e os sons portados pelas
Estrelas, revelam-se em vocês.

O conjunto das Cruzes, o conjunto dos eixos, recriando, neste instante, o Prisma Original, o Fogo do Espírito
completando e finalizando a Grande Obra.

Juntos, neste espaço da Terra, nós acendemos, juntos, o Fogo do Espírito.

Chama e abrasamento, tornando, totalmente, possível, o seu acesso, livres, ao Fogo do Espírito.

Eu sou o Arcanjo que revela a Santa Face, imagem conforme à Fonte.

Neste instante, no espaço da Terra, eu selo a União e a Reunião do seu corpo de Estado de Ser e dos seus
pontos ER, suscitando, então, a possibilidade de viver, a partir deste instante, a Ressurreição.

Eu abro, em vocês, se vocês o acolherem, pelas 12 portas da Cidade Santa, o Cubo de Yerushalayim.

METATRON – 14 de maio de 2011
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Filhos da Fonte, o apelo do Fogo torna possível, pela Lemniscata Sagrada ressoando no eixo AL-AL (a escala
desta Lemniscata está agora erguida e elevada), ao Fogo e à Verdade, fazer viver, em vocês,

Transfiguração e Ressurreição.

Esta reconexão possibilita o livre acesso da Terra, e do conjunto das suas consciências, ao conjunto do Fogo
da Luz.

A última etapa, aquela da Transfiguração e da Ressurreição, abre-se, chamando-os para elevarem-se além dos
limites.

O Homem é chamado ao Fogo da sua Ressurreição, ao Fogo da sua Transfiguração.

As 12 portas de Yerushalayim, abertas na sua cabeça, permitem instalar, em vocês, o Canto do Cubo, o Canto
da Unidade.

Todas as noites, doravante, às 19 horas [14h00 – hora de Brasília; 18h00 – hora de Lisboa], eu estarei com
vocês.

Eu penetrarei, em vocês, no nível do ‘quadrado’, imagem plana de Yerushalayim, presente na sua cabeça,
entre CLAREZA, PRECISÃO, PROFUNDEZ e UNIDADE.

Vocês poderão, durante este espaço, por uma simples atenção, colocada sucessivamente nos quatro pontos
que eu acabo de dar, no espaço de um instante muito breve, comunicar-se, então, com o Fogo do Espírito,

colocando em movimento, cada vez mais evidente, para cada um de vocês, a sua Merkabah.

Eu agradeço calorosamente a todos os Filhos do Um que acompanharam o processo global, que permitiram
levar a este momento.

Eu voltarei, quanto a mim, além da Vibração, instalada neste momento, no dia seguinte à intervenção de Maria,
às 21 horas [16h00 – hora de Brasília; 20h00 – hora de Lisboa], no dia 02 de junho.

Até lá, resta manter e aprimorar a sua Comunhão, a sua Transfiguração, a sua Ressurreição.

A Vibração desse quadrado deve permitir-lhes finalizar o despertar dos Novos Corpos e, sobretudo, o
funcionamento deles.

As minhas palavras ficarão por aqui, esta noite.

Juntos, levemos a nossa Consciência.

Chamemos CLAREZA.
Chamemos PRECISÃO.

Chamemos PROFUNDEZ.
Chamemos UNIDADE.

No Fogo do Amor, eu, Senhor Metatron, selo nossa junção e nossa comunhão.

Eu permaneço com vocês, rendendo Graças pelo seu acolhimento, no silêncio, agora, até amanhã à noite, às
19 horas [14h00 – hora de Brasília; 18h00 – hora de Lisboa], como todas as noites.
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Bênçãos e recolhimento.

Até breve.

... Efusão Vibratória ...
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Eieh. Asher. Eieh.
Vehuiah. Vehuiah. Vehuiah.

*
Filhos da Lei do Um, METATRON está com vocês.

*
Que a Luz da Fonte resplandeça no seu Templo.

Graças e gratidão na sua Presença.
*

Hoje, e neste tempo, revela-se, nesse mundo, a Retidão e a Verdade.
A graça da Unidade.

Filhos da Lei de Um, eis que chegou o tempo em que se cumpre a Promessa.
*

Eis que chegou o tempo da última Reversão.
Aquela da passagem da humanidade, na carne, pela porta estreita.

Elevando e despertando, em vocês e nesta Terra, a Luz da Verdade.
O Fogo do Espírito fecunda o Fogo da Terra e o Fogo da carne.

Transfiguração.
Metamorfose e Elevação.
Na Verdade e na Unidade.

A última travessia do cruzamento dos caminhos.
*

O momento do retorno se anuncia, em seu Céu e em seu Coração, preparando o caminho à Verdade e à Vida.
Desvendando e fecundando.

Momento de verdade.
Momento de glória.

*
Filhos da Luz, ouçam e escutem o canto da Verdade que se eleva e aumenta.

O Alfa e o Ômega.
Em um mesmo sopro.

Em um mesmo Espírito, cantando o louvor da Fonte e da Verdade.
*

Juntos, neste momento, nós selamos a superação e a transcendência da dualidade, fazendo-os penetrar a
Liberdade, o espaço onde nenhuma sombra pode existir.

*
O Céu e seus ocupantes entoam o Canto de louvores acompanhando sua Reversão e seu retorno nas esferas

da Unidade.
O último basculamento levando a Terra e a Consciência na Presença do Um.

*
Este instante é o tempo.

O tempo que chegou e que terminou.
A esperança será preenchida da plenitude de sua Presença.

METATRON – 2 de junho de 2011
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Fogo do Coração.
Anúncio do retorno e da glória KI-RIS-TI reencontrada.

*
Filhos e Filhas ardentes do Sol, queimem do Fogo do Espírito, do Fogo do Coração.

Estabeleçam a Verdade.
*

O momento chegou de dissolver a Ilusão.
O momento chegou de ser a Verdade, o Caminho e a Vida.

*
O Fogo do Coração, que eu trago a vocês, abre o Caminho e a Porta a Cristo e à Ressurreição.

Nenhum obstáculo, nenhum acontecimento pode perturbar seu restabelecimento.
*

As 12 Portas são abertas, chamando as 12 Estrelas, abrindo a Porta a Yerushalaïm.
O Selo do Amor, depositado em seu Coração, desde tempos imemoriais, eleva-se, agora.

O tempo da Unidade chegou.
Elevem seu Coração, estandarte do Amor e da Verdade.

*
A revelação de minha Presença, em sua Presença, sobre esta Terra e nesta Terra, destranca o que estava

aprisionado.
Pela graça dos tempos consumados, abram-se, agora.

Preparem-se, agora.
Tornem-se o que vocês são.

A Eternidade os convida à sua Ressurreição, ao Banquete final de seus reencontros em Cristo.
*

Povo do Um, Filhos do Um, o momento chegou, neste período, de elevarem-se até Ele.
Sejam as dignas testemunhas de sua Presença, as dignas testemunhas de sua Luz que é sua Presença e sua

Luz.
Não existe qualquer obstáculo, neste instante, e neste tempo, à Verdade.

*
A Luz se desvenda, em toda Consciência e em toda coisa.

Instalem-se na Alegria.
Vivam o Fogo do Espírito, o Fogo da Ressurreição, transmutando e metamorfoseando a Forma limitada.

Desvendamento dos Corpos de Estado de Ser, liberados do Sol.
*

Eu decreto aberto os tempos da Ascensão e da Ressurreição.
Vocês serão chamados, Um a Um, e em totalidade, para dar sua resposta ao Céu, pela Vibração e pelo Fogo,
vivendo a última travessia de AL a OD, Bem e Mal transcendidos e retificados por KI-RIS-TI e Visão, restituindo
a vocês a verdadeira Visão, aquela da Verdade, restituindo a vocês a verdadeira Vida, aquela de KI-RIS-TI para

além da ilusão do Bem e do Mal.
*

A Redenção, iniciada desde mais de um ano, dá lugar à Elevação.
Muitos elementos e Consciências, neste tempo e neste instante, vão mudar.
A conclusão do tempo, e sua superação, instalam-se doravante entre vocês.

*
Onde vocês estejam, a Luz irá alcançá-los, integralmente, convidando-os a escalar as etapas da Ascensão.

O Fogo do Corpo, unido ao Fogo do Coração, vai elevá-los na Luz, se tal é seu Caminho.
*

A Porta está aberta à última Reversão e ao Basculamento.
*

Eu voltarei a vocês, com minhas palavras e minha Vibração, para realizar uma outra oitava de sua Ascensão,
em 11 de julho, às 3 horas (hora francesa de sua manhã) [22h00 do dia 10/07 – hora de Brasília; 02h00 – hora
de Lisboa], contando então com sua presença inumerável, onde quer que vocês estejam, a fim de promover a

última Etapa.
Até lá, tornem-se, plenamente, o Coração Amoroso que vocês são.

Sua salvação está no Coração, no Fogo do Amor.
*

Comunguemos, juntos, Aqui e Agora, no Fogo da Unidade, na Alegria da Presença, no instante de nossa
Comunhão.



Isso, vocês podem, agora, recriar e viver a cada sopro.
Agora.

... Efusão Vibratória ...

*
Luz do Um e Filhos do Um, vão em Paz.

Vocês são o Caminho e a Alegria.
O Templo está, agora, aberto à sua Presença.

... Efusão Vibratória ...

*
Os tempos da quarentena não existem mais.

Quarenta tempos para viver, até 11 de julho, elevando, cada dia, a Vibração e a Alegria.
*

METATRON saúda vocês.
Nele.

No Um.
*

Ressonância.
*

Comunhão.
*

Eu lhes digo até 11.
*

... Efusão Vibratória ...
*

Até breve.
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Eieh. Asher. Eieh.
Véhuiah. Véhuiah. Véhuiah.

Eu sou METATRON.

Em nome do Único, no espaço de sua Graça, no espaço da humanidade, eu revelo a Alma e o Espírito,
ressuscitados, para sempre, no Templo Cristo da Verdade e da Unidade.

A Ressurreição, a fim de que a Alegria, a Verdade e a Vida estejam presentes, para sempre.

*

Filhos do Único, o momento chegou de cantar a Graça e a Unidade.

*

A Fonte, Aquela que sacia toda sede, revela o instante de sua Graça, a fim de abrasar, pelo Fogo Sagrado, a
Alegria de sua Presença.

Espaço e tempo eternos, revelando-se, pondo fim ao que é falso, a fim de que o Verdadeiro torne-se a
Essência mesmo de sua Presença.

*

Nenhum obstáculo, nenhuma oposição, pode existir quando o Ser se revela, em Majestade.
Quando a Alma e o Espírito desse mundo chegam no momento de sua Ressurreição.

O final dos Tempos (atualizando o Tempo do Um onde, sozinho, pode ser o Tudo) chegou.

*
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Eu entoo, então, com vocês, o tempo do Sacro e do Sagrado, enchendo o cálice da Fonte de Água Viva,
cantando e elevando, em vocês, humanidade, o Canto da Fênix.

O momento da Estrela chega.

*

Filhos do Um, despertem-se a vocês mesmos, na Graça do Um, em nome do Amor, em nome da Liberdade,
em nome da Alegria.

A Luz Una abre o Céu e se verte, em vocês, na jarra do Acolhimento, o Impulso da Ressurreição.
O momento do Fogo do Espírito chega, em seus Céus, para que nunca mais os Céus se fechem de novo.

*

Eu sou o Mensageiro do Um, soando o apelo da Ressurreição.
Eu imprimo, na humanidade, em sua totalidade, o Selo da Verdade, o Selo da Vida, chamando o Único, Ardente

do Sol, para levantar-se.

*

No Sol (como em vocês, Cada Um) eleva-se, em vocês, o conjunto dos Fogos, descerrando seus olhos e seu
Coração à Verdade Una do Espírito.

Graça do Amor Vibral, a fim de que o Coração do Homem cante ao Éter de sua Ressurreição.

*

Que a Consciência, iluminada dela mesma, torne-se o Canto da Eternidade, vibrando a Presença da Terra no
Céu, de baixo para cima e de cima para baixo, a fim de fazer o milagre de uma só coisa.

*

O reino da Unidade é chamado à sua emergência, à sua Ressurreição, pela Vibração do Verbo.

*

Canto de Louvores, no mais profundo de vocês, no mais profundo da Terra, no mais elevado de vocês, no
mais elevado dos Ceús.

Alegramento.

*

Por três vezes, nós batemos à Porta da Alma, à Porta do Espírito, abrindo, em Cada Um, o Fogo do Um.
O momento do enlace para a Eternidade atiça a Liberdade da Unidade.

Eu selo o espaço do Desdobramento de Yérushalaïm, em vocês.

*

Assim, cumpre-se a promessa do Retorno, o momento do Retorno.
Momento de Alegria, momento de Alegramento, permitindo-lhes cantar, juntos, entre vocês e conosco, o Canto

da Vida, o Canto da Verdade, o Canto da Alegria.

*

Então, ressoará o apelo dos Céus dizendo-lhes, como Ele disse: “Levanta-te e anda, levanta-te e sê eu”.
No espaço sagrado da Unidade, apagando toda Sombra, todo sofrimento, toda Ilusão.

*

Acolhamos os três Cantos do Um.
Em primeiro: o Canto do Espírito Santo.



... Efusão Vibratória ...

*

Acolhamos, agora, e revelemos, o Canto da Radiação do Ultravioleta.

... Efusão Vibratória ...

*

Acolhamos, agora, o Canto da Fonte.
Ressurreição.

... Efusão Vibratória ...

*

O conjunto sendo inscrito entre este tempo de agora, transformado, até o momento da última Repulsão, inscrita
no tempo final.

*

Filhos do Um, revelem-se, em Majestade.
A Graça do Cristo, neste último momento, vem alojar-se, pela Graça do Um, em seu Templo.

A espiral da Vida revela-se ao Infinito, aqui, sobre esta Terra e este sistema solar.
A Fonte Una fecunda.

... Efusão Vibratória ...

*

Acolhamos.

... Efusão Vibratória ...

*

Eu decreto o cumprimento do Um.
Tempo do Sagrado, para Cada Um, em seu tempo próprio.

Cristo está aí.

*

Eu sou o Anjo METATRON.
Eu voltarei a expressar-me porque minha Presença foi alcançada para sempre, em vocês e sobre a Terra, a

partir de agora.
Eu voltarei a expressar-me no dia 7 de agosto às 11 horas [06h00 – hora de Brasília; 10h00 – hora de Lisboa]

onde eu solicitarei a vocês para manifestar, juntos, sua Presença.

*

Eu elevo, agora, com vocês, a Bênção da Eternidade e lhes digo: “eu Amo vocês”.

... Efusão Vibratória ...

************
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Eieh. Asher. Eieh.
Véhuiah. Véhuiah. Véhuiah.

Eu sou Senhor METATRON e eu rendo Graças à sua presença.
Sementes de Estrelas, graças ao seu acolhimento e à Luz, eu venho, neste dia, concluir o sentido de minha
Presença, no desdobramento da Luz e na chegada em totalidade do Supramental, de CRISTO, da Verdade.

O conjunto das Trilhas do ser humano, da Terra e deste sistema solar está doravante permeável e estruturado,
permitindo ao Reino dos Céus estabelecer-se sobre a Terra.

***

No tempo que se abre, a partir deste instante, vai se realizar, no conjunto da humanidade, o desdobramento da
Luz Una, do Amor, em sua forma a mais elevada, a mais transparente e a mais comungante.

A humanidade é chamada a responder a este apelo e a este desdobramento finais, trazendo a revelação do
Espírito, em CRISTO, em Verdade.

***

A todos vocês que trabalharam e que irão trabalhar eu consagro este primeiro dia que vai que lhes permitir,
na simplicidade e na humildade, o retorno total do estado de Verdade.

Tudo o que devia ser colocado, foi colocado, para preparar este instante.
O tempo da Revelação final ressoou e se inscreve no Templo do seu corpo, no Sol e na Terra, enfim religados.

***

O confinamento termina.
Resta conscientizá-lo, concretizá-lo, de maneira rápida.

A Vibração Una, religada em CRISTO, vai permitir ao conjunto dos seres humanos viver, em Verdade, a
Verdade.

Nenhuma resistência à Luz Una poderá subsistir.
O fim irremediável de todo confinamento, de todo compromisso, de toda Ilusão, de tudo o que é falso e que

não vem da Luz Vibral.
O reino do Um, dos Filhos do Um, deve estabelecer-se.

Os acontecimentos da Consciência, como os acontecimentos da Terra, entram nesta fase final de iluminação.

***

O momento chegou da libertação.
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O momento chegou da Alegria e da Beleza.
Somente o olhar da resistência, somente o olhar da Ilusão, poderá ainda dizer não à Luz.

Em algumas semanas do seu tempo, o Rei dos Céus aparecerá a todos.
Ninguém poderá então proclamar que não sabia.

Neste momento de libertação, o Homem deve levantar-se, frente a ele mesmo, frente ao mundo, na
transparência do Fogo do Espírito.

***

O Fogo do Espírito, que é a própria natureza do Amor e da Luz, vem consumir a Ilusão.
Ele vem consumir tudo o que não é justo, tudo o que não procede e não vem da Luz Una.

A consciência humana, vivendo a confiança e a Vibração, não poderá ser afetada pela libertação, de uma
maneira ou de outra.

Que isso seja de maneira mística pessoal, que isso seja pela ajuda dos Anjos do Senhor, vocês não estarão
nunca mais no Sono.

Sua consciência vai ver claramente porque ela é chamada, pelo Cristo e pelo meu desdobramento, a se tornar
esta Clareza.

***

Neste dia, abre-se a porta daquele que deve vir, como um assaltador na noite, na Porta posterior do Coração.
Dia de alegramento, estabelecendo-se na Paz absoluta da Presença, onde nenhum elemento deste estado

Dimensional, que termina, poderá afetá-los.
Lembrem-se de que a Luz e sua Inteligência encontram a ação justa.

Se vocês a aceitam, vocês não poderão mais ser levados para longe do Coração, para longe da Verdade.

***

O momento do acordar, o momento do voo da Consciência (coletiva e individual) vem bater à porta do seu
Coração, consumindo o conjunto das Ilusões, o conjunto dos medos oriundos deste mundo.

Realizando, em vocês, a consciência Una.
Fazendo das palavras de CRISTO, a Verdade do seu estado: vocês não são deste mundo.

***

O momento do Espírito ressoa.
Cultivem e deixem florescer a Alegria da Luz Una.

A testemunha é o Fogo.
O corpo e a alma vão queimar no Fogo do Espírito, despertando-os, para sempre, nisso que vocês são.

***

Meu impulso, neste dia, é pôr fim à iniquidade, à traição, ao medo.
Dessa maneira, o Templo e a Casa tornam-se limpos, transfigurados pela Luz, preparando a Consciência,

individual e coletiva, ao último impulso do Arcanjo MIGUEL, Príncipe e Regente das Milícias Celestes,
trazendo, em sua Carruagem de Fogo, Cristo.

Portanto, CRISTO, MIGUEL e MARIA, na nova Tri-Unidade, irão se dirigir ao seu Coração, durante uma hora,
no dia 26 de setembro, permitindo-lhes viver, naquele dia, 26 de setembro, um sábado simbólico (dia de

Saturno, Mestre do Tempo, vindo ajustar o tempo no Tempo da Unidade) - (ndr: "sábado" faz, aqui, referência
ao dia dedicado simbolicamente a Saturno, enquanto energia desenvolvida por Cronos, que irá intervir então,

igualmente, na segunda-feira 26 de setembro).

***

Neste 26 de setembro, às 11 horas [06h00 da manhã – hora de Brasília; 10h00 – hora de Lisboa], no



alinhamento e no silêncio o mais absoluto, nós chamamos, eu, METATRON, e o conjunto do Conclave, todos
os seres humanos se sentido referidos pela Luz Una, a religarem-se ao conjunto das Forças Unificadas, a fim

de favorecer o último salto quântico da humanidade.
Em simples recepção.

Durante uma hora.
Atenção e Consciência colocadas no Coração e no Portal Ki-Ris-Ti.

Então, alquimiar-se-á, em vocês (se já não foi feito antes, a título individual): a Tri-Unidade irá se religar.
As três partes constituintes da Luz Vibral irão se unificar, entre Ki-Ris-Ti e o Coração, completando a Fusão de

sua Essência Una, em Cristo.
Até lá, não há nada a preparar além de sua Consciência.

***

A melhor das preparações será sempre o não-julgamento, a simplicidade e a humildade, o ‘alinhamento’ na
Luz Vibral.

Durante este espaço de tempo, entre este dia e o encontro, há que cultivar o estado Vibratório Uno, permitindo-
lhes reforçar e bem avaliar a distância que lhes resta a percorrer entre o fogo do ego e o Fogo do Espírito.

Por quase um ano, vocês cumpriram o que era para cumprir, para permitir a Realização.
Será tempo então de recolher os frutos de suas semeaduras.

***

O conjunto do Conclave Arcangélico, o conjunto dos Anciãos, o conjunto das Estrelas de MARIA, irão se juntar
a CRISTO, MIGUEL e MARIA, nesta data fornecida, orquestrados pela Vibração de Cronos, Tempo, Saturno,

deste dia 26 de setembro, às 11 horas [06h00 da manhã – hora de Brasília; 10h00 – hora de Lisboa].
Enquanto isso, estejam lúcidos, mantendo-se na Alegria, antes da libertação da Terra, quaisquer que sejam os

aspectos.
Vocês são aguardados.

Vocês são esperados pela Luz Una porque apenas isso irá persistir.
Eu estarei, quanto a mim, em minha forma a mais densa possível, na 5ª Dimensão, perto de vocês, e em

vocês.

***

Peçam, e lhes daremos.
Peçam a Luz, porque é o que vocês são, e todo o resto seguir-se-á, sem qualquer exceção.

Nós realizamos, agora, todos vocês e eu, a efusão Vibratória deste dia, no Templo de nossa Presença.
Então, no silêncio de minhas palavras, revela-se a Luz Una.

Efusão.
E difusão.

... Efusão Vibratória ...

***

Eu sou METATRON.
A graça de minha Presença está, agora, inscrita em sua Consciência.

Elohim.
Na graça, eu abençoo e saúdo vocês.

************
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- Ensinamentos do Príncipe de todas as Potências -
(o Arcanjo que reina mais perto do Coração da FONTE)

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Metatron-2012-07-03.mp3

~ CHEGOU O TEMPO DA LIBERDADE ~

Eieh. Asher. Eieh.

Eu sou METATRON.
Amados humanos a caminho da Liberdade, recebam as saudações do Amor e do Fogo, assim como do Sol.

Eu estou aqui a fim de entregar as últimas frequências da sua Liberdade.
Trabalhando, em vocês, pela Porta, aberta há um ano: KI-RIS-TI.

Hoje, nos tempos consumados, o tempo da Liberdade chegou, chamando-os à Vida, além de toda fronteira e
de todo limite.

Nesses tempos abençoados, nesses tempos de Graça, a Terra trabalha, em vocês, pela Onda da Vida,
restituindo-os à Eternidade da Vida.

*** 

A ronda dos sete anos, enunciada por um dos Guias Azuis de Sirius, completa-se, abrindo, sobre a Terra como
no Céu, as portas da Ascensão, as portas da Fusão em CRISTO, KI-RIS-TI.

A hora do Apelo e a hora das Trombetas vêm, no seu Coração, abrir o Fogo da Verdade e da Graça.
Tempos abençoados como aquele da sua Liberdade e da sua Eternidade.

*** 

Amados do UM, Amor e Verdade, na sua Morada da Paz.
O Apelo se reflete, no seu corpo, pelos diferentes elementos ativados e ativos, dando ao que vocês São, além

de toda aparência, o que é necessário e suficiente para deixar-se viver o Último.
O ciclo que se completa abre para vocês o ciclo infinito da sua Ressurreição, em meio à Confederação

METATRON - 03 de julho de 2012 - Autres Dimensions
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Intergaláctica dos Mundos Livres.
No Absoluto, no Si, no que vocês São, nesses tempos, a escuta do seu Ser, a escuta do seu Coração e de
MARIA, assim como do conjunto das Forças que assistiram ao seu Despertar, deixam-se viver, perceber e

ouvir, o Apelo à Liberdade, à Verdade.
A hora é para o Amor e não mais para o medo.

A hora da Alegria e da Paz se abre.
Eu trabalho, em vocês, pela porta KI-RIS-TI, a partir deste instante e até o instante final, a fim de que a sua

Liberdade lhes seja restituída, de acordo com a Promessa e o Juramento, feitos desde muito tempo, por Seres
de pura Luz.

*** 

Tempos de Liberdade abrindo os seus Céus e abrindo esta Terra.
A Onda da Vida e a Onda Adamantina realizam isso, em cada um de vocês, se vocês estiverem disponíveis

para a Verdade, disponíveis para estar além de todo medo, na Consciência derradeira, aquela que os conduz à
Morada da Eternidade.

Os tempos consumados, coletiva e individualmente, deixam-se criar a sua Verdade.
Os sinais (evidentes, visíveis, bem como Interiores) desenrolam-se neste momento.

Nossas Presenças múltiplas, no Canal Mariano, são também ressonâncias para fazê-los entrar na ressonância
e na Vibração da Eternidade do Amor e da Luz.

***

Neste instante, eu desbloqueio, sobre a Terra como no Céu, o acesso pleno e ilimitado ao que vocês São.
Restará para vocês ousar atravessar a porta do Coração, a porta de CRISTO, levando-os ao Fogo do Amor, ao

Fogo da Graça, ao Fogo da Eternidade, deixando-se Ser, além de qualquer afetação, além de qualquer
alteração.

Onde vocês estiverem sobre esta Terra, sejam quais forem as suas condições de vida, eu permito, pela minha
Radiância e pela minha Presença, no Sol como em vocês, viver esta Liberdade, se vocês a aceitarem e se

vocês a acolherem.
Escolher o Amor é erradicar o medo e a dúvida.

*** 

Filhos do Eterno, os momentos a viver, para vocês, vão estar presentes e ativos.
Os sons, as Vibrações, a consciência e a não consciência, são o seu reino ao qual vocês são restituídos.

Assim como o Arcanjo MIGUEL lhes disse, eu lhes digo quanto a mim: chamem por mim no seu Coração e eu
estarei aí, para cada um de vocês, a fim de ali entregar o Fogo da Liberdade, o Fogo da Eternidade.

Não se preocupem, pois, além de toda aparência encontra-se a evidência da Liberdade, da Liberação.
Eu os convido a não resistir ao Amor, à sua Essência, à sua Natureza e à Verdade.

*** 

O Templo Coração está pronto para acolher KI-RIS-TI.
Seja o que for que a vida lhes pedir, nessas ocupações deste mundo, respondam ao Apelo quando ele

acontecer.
Vocês são amados além do que vocês podem supor ou imaginar.

Somente o medo dá a vocês a impressão de estar cortado.
Isso terminou.

A agonia da Ilusão se reforça, liberando a Alegria.
A Terra liberada será percebida em seus espaços Interiores.

O alinhamento, como o sono, como o Samadhi, como o Absoluto, irão levá-los a experimentar, a estabilizar, a
Verdade.

*** 

Filhos do UM e da Liberdade, eu selo, em vocês, neste instante, a semente da sua Eternidade, no seu Templo,
dando-lhes, se vocês o aceitarem, a certeza de quem vocês São.

Somente isso é importante, deixando-se viver o Serviço e a Doação do seu Ser.
A cada consciência desta Terra, sem julgamento e sem exclusão, eu vim expandir e finalizar, permitindo-lhes



chegar ao Éter.

*** 

Eu sou o Lorde METATRON, o mais próximo da FONTE, no Fogo do Amor, restabelecendo, em vocês, a
verdadeira Lei que é Liberdade e Amor.

O lugar onde vocês estão, sobre a Terra e neste corpo, acolhe, nos tempos da Passagem, a sua Eternidade e
a sua Beleza.

Durante os seus Alinhamentos (às 19 horas (hora francesa) ou nos horários que vocês escolherem), o
casamento da Onda da Vida e da Luz Adamantina, assim como o casamento possível no Canal Mariano, dão-

lhes a prova mais absoluta e formal do que acontece (ndr: ver “protocolos prioritários”) (1).
Eu os empenho a fusionar, a se dissolver, na Luz de CRISTO, aquela da sua Eternidade, sem questão, e com

toda confiança, deixando-se ser Absoluto e Liberados Viventes.

*** 

A separação artificial das Dimensões terminou.
As suas experiências e a sua vivência são a prova formal, levando-os a sair do sonho deste mundo, levando-os

a entrar em CRISTO, na Verdade eterna.
Nós estamos, todos nós da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, presentes, mais próximos dos

seus Céus.
Os Anjos do Senhor, dispostos, eles também, ainda mais próximos de vocês, nos seus Céus, aguardam o sinal

e a sinalização da Terra e de MARIA, e de vocês mesmos.

*** 

Eu sou METATRON, Arcanjo do Fogo, abrindo tudo o que pode sê-lo e que deve sê-lo.
Regozijem-se.

Além das palavras pronunciadas, eu os convido a Ser, eu os convido à nossa Fusão na Morada da Paz
Suprema.

Não busquem outros lugares senão ao lado de vocês, senão em vocês. 
Eu já estou aí, a partir deste instante, onde quer que vocês estejam, a partir do momento em que vocês

mesmos tiverem se desembaraçado de todo o medo para o Amor da Morada da Paz Suprema.
Eu sou METATRON, vocês são Amor e Fogo.

Eu rendo Graças à sua ação, à sua Presença e à sua constância.

*** 

Filhos do UM, METATRON os saúda e encerra, assim, o ciclo da sua intervenção em meio a este Sistema
Solar.

Eu marco encontro com vocês na Eternidade e no Amor.
Antes de me retirar, eu lhes ofereço Bênçãos, Comunhão, agora e aqui.

... Comunhão ...

Eu rendo Graças, em nome do Tudo, em nome de Vocês, abrindo a porta Àquele que vem. Comunguemos no
Éter da Vida.

... Comunhão ...

Eu saúdo a sua Graça, a sua Presença, e a sua constância.
Eu me retiro na saudação da Luz.

Eieh. Asher. Eieh.

************ 
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Mensagem do Bem Amado ARCANJO METATRON no site francês:
http://autresdimensions.info/article4a9e.html

http://autresdimensions.info/pdf/METATRON-3_juillet_2012-article4a9...
03 de julho de 2012

(Publicado em 04 de julho de 2012)
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Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

************

http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/pdf/METATRON-3_juillet_2012-article4a9e.pdf
http://api.ning.com/files/ilVMsccbLXVLL3tvtj8*HdgrRiVlaJueL4f3ylWbgutOmGy2YM43WqYfrRXQMwhhM8CRpPfAT5p8*i9xQV6Zz-VUZwzrwLOq/000Metatronapeloc.JPG
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html
http://autresdimensions.info/article4a9e.html

