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Serviço da Chama Violeta

Realizado pelo Grupo Kryon Brasil.
Mensal, 6as feiras, de 18 às 19 horas. Atividade aberta e gratuita.
Local: Instituto MeCura. Rua Harmonia, 1190. Vila Madalena. SP. Tel. (11) 3032-2670.

www.kryonbrasil.com.br – www.mecura.org.br
Os Serviços de Chama Violeta, por todo o Planeta Terra, são realizados em atendimento às
Canalizações e Orientações do Bem Amado Mestre Ascensionado Saint Germain da Grande
Fraternidade Branca Universal. Para este Roteiro Orientado ao Grupo Kryon Brasil à
Realização deste Serviço da Chama Violeta colhemos as Invocações e Decretos em variadas
publicações de Grupos de Serviço da Grande Fraternidade Branca Universal, tais como: Ponte
para a Liberdade, Vahali Brasil, Movimento EU SOU (I Am Movement), Summit Lighthouse,
Patrícia Diane Cota-Robles e outros. Dentre os variados sites, a maiores consultas e estudos,
apresentamos alguns:
www.ponteparaaliberdade.com.br - www.summitlighthouse.com.br
www.eraofpeace.org - www.vahalibrasil.org.br

Este Serviço da Chama Violeta é composto de 4 momentos, a saber:
1) Abertura do Serviço da Chama Violeta.
2) Decretos da Chama Violeta.
3) Conclusão do Serviço da Chama Violeta.
4) Apêndice ao Serviço da Chama Violeta.
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Nota: Todos os participantes, juntos, acompanhar a leitura em voz alta, de forma audível e
visualizando o verbalizado pelo Coordenador do Serviço.

1) ABERTURA DO SERVIÇO DA CHAMA VIOLETA
Divina Presença EU SOU Seja em mim, Divina Presença EU SOU Seja em nós. (3 x)
Eu Sou a Vontade Divinamente Conduzida. (3 x)

INTENÇÃO E PROPÓSITO DESTE SERVIÇO DA CHAMA VIOLETA
Para a Terra, para a sua Humanidade e para todos os seres de todos os
reinos que habitam a Terra, em seus vários planos, dimensões, níveis
Vibratórios e Consciencial. Gratidão!

COMO UTILIZAR A CHAMA VIOLETA
Mantende vossa atenção calma e concentrada. Senti passar a Chama Violeta por
vosso corpo até que a alegria e a felicidade de seu poder comecem a vos tornar
mais leves e à vontade. Acalmai-vos internamente e senti que ela é a
Misericórdia Divina; sua grande pureza de amor vem a vós e consome toda
partícula de substância que nunca produz a perfeição. Considerai que o amor da
Chama Violeta gosta de retirar de vós toda substância que não é de uma pureza
eterna. Então, amarei cada vez mais esta Chama Violeta. E quanto mais a
amardes, mais ela vos amará e por seu amor retirará de vós toda substância que
parece ser uma limitação para vós. Assim, quanto mais a utilizardes, mais ela vos
abençoará. Quanto mais vos parecer real e quanto mais a empregardes para
outros além de vós, mais ela vos elevará.
Canalização de Mestre Serapis-Bey, Vahali, Genebra, Suíça.

DECRETO AS QUATRO DECLARAÇÕES DE “I AM”
I AM É a Atividade Plena de Deus.
I AM É a Atividade Mais Pura de Deus.
I AM - I AM - EU SOU I AM
É a Palavra
A Mais Poderosa do Mundo!
I AM - I AM - EU SOU I AM
É a Palavra
A Mais Honrada do Universo!

( Pronunciar “AYAM” )

( Decretar 3 x o todo)
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INVOCAÇÃO À DIVINA PRESENÇA EU SOU
INVOCAÇÃO AO TUBO DE LUZ
Ó! Deus Todo Poderoso, presente em meu coração! Ó! Divina Presença EU
SOU! Projeta em torno de mim um Tubo de Força Eletrônica. Torna-o tão
possante que nada de mal possa atravessa-lo. Faz que eu seja invisível,
invencível, invulnerável e imbatível a tudo que não É Teu Amor, Tua Sabedoria e
Teu Poder. Obrigado, Ó! Divina Presença EU SOU! Tu atendes ao meu apelo.
NOTA: Visualize um tubo branco de força eletrônica em vosso redor, a um metro e meio de
distância.

DECRETO DO TUBO DE LUZ
EU SOU a Luz de Deus ancorada na Terra.
EU SOU a Harmonia Divina em meus corpos inferiores.
EU SOU Deus em Ação.
( Decretar 3 x o todo)

INVOCAÇÃO AO TUBO DE CHAMA AZUL
Ó! Deus Todo Poderoso, presente em meu coração! Ó! Divina Presença EU
SOU! Ó! Sanat-Kumara, estabelece um Poderoso Muro de Chama Azul em torno
do meu Tubo de Força Eletrônica; que ele seja uma proteção a mais contra as
forças sinistras, as criações humanas e tudo que não é a Luz.
Mantém-no eternamente em torno de toda pessoa, coisa ou situação, até que a
humanidade inteira tenha achado a liberdade na Ascensão. Eu te agradeço.
AYAM - AYAM - AYAM
AYAM - AYAM - AYAM
AYAM - AYAM - AYAM
Deus Todo Poderoso, EU SOU AYAM.
Nota: em torno do vosso tubo de força eletrônica vem pousar um espesso Muro de Chamas
Azuis, que reforçam seu poder.

INVOCAÇÃO AO TUBO DE CHAMA ROSA
Ó! Deus Todo Poderoso, presente em meu coração! Ó! Divina Presença EU
SOU! Ó! Marte, nosso irmão! Ó! Bem amado Saint Germain! Conjugai Vossos
poderes para me proteger, dispor em torno de mim um muro invencível de
Chama Rosa, para dobrar o Poder do Tubo de Luz e do Muro de Chama Azul.
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Fazei subir estas Chamas cintilantes até a oitava dos Mestres e dos Grandes
Seres. Que Elas brilhem, que Elas resplandeçam e que Elas consumam as
influências maléficas que tentarem me atacar.
AYAM - AYAM - AYAM
AYAM - AYAM - AYAM
AYAM - AYAM - AYAM
Eu vos agradeço, Marte meu irmão e bem amado Saint Germain!
Nota: Um Tubo de Chama Rosa pousa em torno do Muro de Chama Azul e sobe alto, até a
oitava dos Mestres.

INVOCAÇÃO À CHAMA VIOLETA
Ó! Deus Todo Poderoso, presente em meu coração! Ó! Divina Presença EU
SOU! Estabelece um Pilar de Chama Violeta em meu Tubo de Força Eletrônica.
Faz subir a Chama Violeta dos pés à cabeça e mais alto ainda, e que Ela
consuma todos os maus pensamentos, emoções, sentimentos, verbalizações,
ações, reações e não ações que eu gerei durante minhas vidas passadas e a
vida presente, ou que são projetados contra mim. Eu te agradeço, Ó! Deus Todo
Poderoso, presente em meu coração!
AYAM - AYAM - AYAM
AYAM - AYAM - AYAM
AYAM - AYAM – AYAM
Deus Todo Poderoso, EU SOU AYAM.
Nota: A Chama Violeta vos envolve... Ela penetra em vós... Ela passa por vossos músculos,
ossos, veias, nervos... Ela consome tudo o que é impuro em vós e em torno de vós.

INVOCAÇÃO AO CONSELHO CÁRMICO
Ó! Senhores do Carma, permiti, permiti a todos os humanos e todos os seres de
todos os reinos que habitam a Terra receberem os benefícios do Fogo Sagrado e
da Chama Violeta.
AYAM - AYAM - AYAM
AYAM - AYAM - AYAM
AYAM - AYAM – AYAM
EU SOU AYAM, a Lei da Libertação do mundo inteiro pelos benefícios da Chama
Violeta.
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INVOCAÇÃO AO ARCANJO MIGUEL

Arcanjo Miguel

Amado Arcanjo Miguel eu invoco a Sua Energia, a Sua Luz, a Sua Orientação e a
Sua Proteção Agora. Por favor, envolva-me no Amor e coloque ao redor do meu
campo áurico e em meu Ser a sua nova Bolha Tripla de Luz e Proteção. Envolvame em uma Pura Bolha Branca de Proteção, uma Vibrante Bolha Elétrica de Luz
Azul e uma Sagrada Bolha de Luz Dourada, para garantir a minha proteção em
todos os níveis do meu Ser, em todos os momentos. Assegure que eu
experiencie somente o Amor do Criador em minha realidade e energia. Estou
seguro e protegido sempre. Gratidão, gratidão, gratidão.

DECRETO PARA A SUSTENTAÇÃO DO SERVIÇO DA CHAMA VIOLETA
Eu peço e comando que meus Apelos, Decretos e Intenção no Propósito Puro
sejam atendidos com a rapidez do relâmpago pela Luz do Grande Sol Central.
AYAM - AYAM - AYAM
Eu peço e comando que meus Apelos, Decretos e Intenção no Propósito Puro
sejam manifestados fisicamente.
Eu ordeno que eles sejam manifestados fisicamente.
EU SOU o Poder que os faz aparecer sobre o Plano físico.
AYAM - AYAM - AYAM
Ó! Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração,
Ó! Toda Poderosa PRESENÇA EU SOU,
Sustem meus Apelos, Decretos e Intenção no Propósito Puro por tua Luz
Cósmica e mantém sua eficácia por toda a eternidade.
AYAM - AYAM – AYAM
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DECRETO PARA CARREGAR O SANTUÁRIO
EU SOU a Presença que carrega este Santuário com o Amor Divino de Orion,
Elohim do Amor Cósmico.
EU SOU a Presença que carrega este Santuário com a Sabedoria de Cassiopéia,
Elohim da Sabedoria.
EU SOU a Presença que carrega este Santuário com os Poderes Cósmicos do
Grande Sol Central.
EU SOU a Presença que carrega este Santuário com a Chama Violeta de
Arcturus, Elohim do Raio Violeta.
EU SOU a Presença que carrega este Santuário com a Paz Cósmica do Elohim
da Paz.
EU SOU a Presença que carrega este Santuário com a Pureza Cósmica do
Elohim da Pureza.
EU SOU a Presença que carrega este Santuário com a Proteção e o Amor de
Hércules, Elohim da Chama Azul.
EU SOU a Presença que carrega este Santuário com os Poderes Curativos da
Música das Esferas e o Poder de Precipitação de Cyclope, Elohim da Música e
do Raio Verde da Precipitação.
EU SOU a Presença que carrega este Santuário com o Amor Divino, a Pureza
Divina, a Caridade Divina, a Doçura Divina, a Vitória Imutável dos Mestres
Ascensionados.
Carregai, carregai, carregai este Santuário, Vós, Seres Cósmicos, com Vossas
Qualidades.
Carregai, carregai, carregai este Santuário, Vós, Mestres Ascensionados, com
Vossos Raios.
Vinde aqui, Legiões da Luz, vinde aqui, Anjos, Arcanjos, Potências dos
Elementos, vinde todos aqui a este Santuário.

AYAM - AYAM - AYAM
AYAM - AYAM - AYAM
AYAM - AYAM – AYAM
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INVOCAÇÃO À PROTEÇÃO DA REUNIÃO
Ó! Deus Todo Poderoso, presente em meu coração! Ó! Divina Presença EU
SOU! Ó! Cristo, presente no coração de todos os homens, Ó! Grandes Seres,
Grandes Potências e Legiões da Luz! Carregai, carregai, carregai este Grupo
Kryon Brasil e todas as almas que estão sob Vosso Raio com a Vitória mais
dinâmica e a Perfeição dos Mestres Ascensionados, com a Sua Luz, Sua
Potência, Sua Rapidez de Ação, Sua Força e com toda a Chama Azul dos
Milhares de Sóis. Reforçai-a mil vezes a cada hora. Grande Diretor Divino,
atende nossos apelos neste mesmo instante com Tua Rapidez e Tua Força, que
não conhecem nem o tempo, nem o espaço. Seres Grandes e Majestosos do
Grande Sol Central, supri toda carência, dai aos humanos o que só Vós podeis
dar, selai todos aqueles que estão presentes e todos os que estão sob vossos
raios, na Taça de Cristal dos Milhares de Sóis e governai tudo aqui embaixo,
harmoniosamente, até que todos sejam Ascensionados e livres. Ó! Poderosa
Vitória, faz vibrar Tua Luz e Teu Poder sobre nosso caminho e dá-nos Tua
Perfeição com a Rapidez e a Potência dos Milhares de Sóis, em tudo o que nós
fizermos antes de nossa ascensão. Ó! Potências da Luz dai-nos toda a Chama
Azul necessária para alcançar todos os nossos apelos, multiplica-los ao infinito e
torna-los eternamente eficazes. Que uma estreita cooperação reine entre todos
aqueles que estão sob vossos raios, em toda coisa que eles fizerem antes de sua
ascensão.
AYAM - AYAM - AYAM
AYAM - AYAM - AYAM
AYAM - AYAM – AYAM

INVOCAÇÃO A DEUS
Ó! Deus Todo Poderoso, presente em meu coração! Ó! Divina Presença EU
SOU! Ó! Grande Diretor Divino! Tomai possessão dos humanos. Controlai seus
pensamentos e dirigi suas ações. Envolvei cada ser que está sob Vossos Raios
de um Muro Invencível de Luz e que apenas a Perfeição Divina os atinja!
AYAM - AYAM - AYAM
AYAM - AYAM - AYAM
AYAM - AYAM – AYAM
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DECRETO O DESEJO DE SAINT GERMAIN

Saint Germain

Que Deus, o Cristo em nós, governe todos os humanos e que Ele seja Mestre de
seu coração e de seus pensamentos.

AYAM - AYAM - AYAM
AYAM - AYAM - AYAM
AYAM - AYAM – AYAM
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2) DECRETOS DA CHAMA VIOLETA
INVOCAÇÃO AO GRANDE CORAÇÃO DE CHAMA VIOLETA
Ó! Deus Todo Poderoso, presente em meu coração! Ó! Divina Presença EU
SOU! Ó! Nosso Mestre bem amado Saint Germain! Prende-me em Teu Grande
Coração de Chama Violeta que só pode dar muita Pureza e Harmonia para criar
muita Liberdade, a fim de permitir que o Plano Divino se cumpra segundo Tua
Vontade. Eu peço poder colocar toda pessoa, toda coisa e toda condição Neste
Coração de Chama Violeta, a fim de que Ele consuma a discórdia, toda
imperfeição, e que Ele as substitua pela Chama Espontânea.
AYAM - AYAM - AYAM
AYAM - AYAM - AYAM
AYAM - AYAM – AYAM
Nota: Chama Espontânea = Chama Trina.

ORAÇÃO PELOS MORTOS, DE MESTRE ANDRÉ
Ó! Incriado e Ser Supremo! Eu te entrego as almas dos mortos de toda a
humanidade em Teu Poder. Dá-lhes um caminho a seguir para chegarem à Tua
Augusta Luz! Aclara este caminho e protege-os pelos Teus Anjos Celestes.
Ilumina suas almas e seus entendimentos e dá-lhes Tua Sabedoria.
Ó! Incriado Ser Supremo! Nós te rogamos tomar todos os desencarnados em
Teu Poder. Amém.

Nota: Todos os participantes, juntos, acompanhar a leitura em voz alta, de forma audível e
visualizando o verbalizado pelo Coordenador do Serviço.

DECRETO DA CHAMA VIOLETA A SI MESMO
Poder, poder, poder da Chama Violeta dos milhares de Sóis (3 x).
Desce em meu coração, desce em minha alma, em minha aura desce; desce,
desce, desce.
Ação, ação, ação da Chama Violeta dos milhares de Sóis (3 x)
Desce em meu coração, desce em minha alma, em minha aura desce; desce,
desce, desce.
10

Autoridade, autoridade, autoridade da Chama Violeta dos milhares de Sóis (3 x)
Desce em meu coração, desce em minha alma, em minha aura desce; desce,
desce, desce.
Proteção, proteção, proteção da Chama Violeta dos milhares de Sóis (3 x)
Desce em meu coração, desce em minha alma, em minha aura desce; desce,
desce, desce.
Harmonia, harmonia, harmonia da Chama Violeta dos milhares de Sóis (3 x)
Desce em meu coração, desce em minha alma, em minha aura desce; desce,
desce, desce.
Saúde, saúde, saúde da Chama Violeta dos milhares de Sóis (3 x)
Desce em meu coração, desce em minha alma, em minha aura desce; desce,
desce, desce.
Pureza, pureza, pureza da Chama Violeta dos milhares de Sóis (3 x)
Desce em meu coração, desce em minha alma, em minha aura desce; desce,
desce, desce.
Vitória, vitória, vitória da Chama Violeta dos milhares de Sóis (3 x)
Desce em meu coração, desce em minha alma, em minha aura desce; desce,
desce, desce.
Amor, amor, amor da Chama Violeta dos milhares de Sóis (3 x)
Desce em meu coração, desce em minha alma, em minha aura desce; desce,
desce, desce.
Caridade, caridade, caridade da Chama Violeta dos milhares de Sóis (3 x)
Desce em meu coração, desce em minha alma, em minha aura desce; desce,
desce, desce.
Paz, paz, paz da Chama Violeta dos milhares de Sóis (3 x)
Desce em meu coração, desce em minha alma, em minha aura desce; desce,
desce, desce.
Força, força, força da Chama Violeta dos milhares de Sóis (3 x)
Desce em meu coração, desce em minha alma, em minha aura desce; desce,
desce, desce.
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Glória, glória, glória da Chama Violeta dos milhares de Sóis (3 x)
Desce em meu coração, desce em minha alma, em minha aura desce; desce,
desce, desce.
Mestria, mestria, mestria da Chama Violeta dos milhares de Sóis (3 x)
Desce em meu coração, desce em minha alma, em minha aura desce; desce,
desce, desce.
Discriminação, discriminação, discriminação da Chama Violeta dos milhares de
Sóis (3 x)
Desce em meu coração, desce em minha alma, em minha aura desce; desce,
desce, desce.
Iluminação, iluminação, iluminação da Chama Violeta dos milhares de Sóis (3 x)
Desce em meu coração, desce em minha alma, em minha aura desce; desce,
desce, desce.
Perfeição, perfeição, perfeição da Chama Violeta dos milhares de Sóis (3 x)
Desce em meu coração, desce em minha alma, em minha aura desce; desce,
desce, desce.
AYAM - AYAM - AYAM
AYAM - AYAM - AYAM
AYAM - AYAM – AYAM

--------------------------------------

DECRETO DA CHAMA VIOLETA AO PLANETA
Chama Violeta do Universo (3 x)
Desce sobre a Terra,
Desce, desce, desce!

Chama Violeta do Universo (3 x)
Defende nossa Terra,
Defende-a, defende-a, defende-a!
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Chama Violeta do Universo (3 x)
Comanda tudo sobre a Terra,
Comanda, comanda, comanda!

Chama Violeta do Universo (3 x)
Instala-te sobre a Terra,
AYAM AYAM AYAM!

Chama Violeta do Universo (3 x)
Controla tudo sobre a Terra,
Controla, controla, controla!

Chama Violeta do Universo (3 x)
Toma possessão da Terra,
Toma possessão, toma possessão, toma possessão!

Chama Violeta do Universo (3 x)
Envolve-nos todos sobre a Terra,
Envolve-nos, envolve-nos, envolve-nos!

Chama Violeta do Universo (3 x)
Dá a vitória a Terra,
Dá-lhe a vitória, dá-lhe a vitória, dá-lhe a vitória!

Chama Violeta do Universo (3 x)
Espalha-te sobre a Terra,
Espalha-te, espalha-te, espalha-te!
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Chama Violeta do Universo (3 x)
Liberta-nos sobre a Terra,
Liberta-nos, liberta-nos, liberta-nos!

Chama Violeta do Universo (3 x)
A Terra está em ti,
Ela está em ti, ela está em ti, ela está em ti!

Chama Violeta do Universo (3 x)
AYAM reina sobre a Terra,
AYAM, AYAM, AYAM (3 x)

Ó! Deus Todo-Poderoso, Eu Sou AYAM
Eu Sou a Presença de Deus em Ação.
Eu peço que este apelo seja manifestado fisicamente.
Eu ordeno que ele seja manifestado fisicamente.
Eu Sou o poder que o faz aparecer sobre o plano físico.

--------------------------------------

DECRETO DA CHAMA VIOLETA AO PLANETA
Pelo poder da Presença do Cristo em meu coração, eu peço e comando:
Ó! Coração de Chama Violeta; (3x)
Sobre a Terra e a sua humanidade desce; desce, desce, desce.

( Decretar 3 x o todo)
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INVOCAÇÃO DA CHAMA VIOLETA SOLAR CRISTALINA DA 5ª DIMENSÃO

A CHAMA VIOLETA DE MIL SÓIS

Fonte: Mensagem de Patrícia Diane Cota-Robles, em 2 de Maio de 2013. www.eraofpeace.org
Mensagem completa, traduzida para português, acesse em www.kryonbrasil.com.br

Esta afirmação é feita na 1ª pessoa, de modo que vocês experienciem esta
atividade de Luz pessoalmente e de forma tangível. Mas, SAIBAM que vocês
estão servindo como um representante no interesse de cada homem, mulher e
criança na Terra. Enquanto vocês invocam esta Dádiva da Chama Violeta para
vocês, estão simultaneamente invocando este Fogo Sagrado no interesse de
TODA a Humanidade. Através da Presença EU SOU de cada pessoa, a Chama
Violeta responderá em perfeito alinhamento com o Plano Divino de cada pessoa
e para o bem mais elevado de todos os interessados.

Comecemos...
EU SOU a Presença EU SOU e EU SOU Um com a Presença EU SOU de TODA
a Humanidade.
EU SOU a Porta Aberta para as Novas frequências da 5ª Dimensão da Chama
Violeta Solar Cristalina que são mais poderosas do que qualquer criação humana
errônea.
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EU SOU inspirando esta Chama Violeta Solar Cristalina na Chama do meu
Coração e EU SOU expirando este Fogo Sagrado através da Chama do meu
Coração para abençoar toda a Vida na Terra.
Enquanto eu inspiro a Chama Violeta no plano físico da Terra, através da Chama
do meu Coração, Saint Germain e as Legiões da Luz, associadas à Chama
Violeta, expandem mais e mais esta Dádiva de meu Deus Pai/Mãe, até que
esteja pulsando com o poder e a força de Mil Sóis.
Eu decreto agora que esta extraordinária Chama Violeta transmute
instantaneamente as criações humanas errôneas que afetam cada pessoa, lugar,
condição ou coisa na Terra, sejam estas experiências dolorosas que foram
criadas consciente ou inconscientemente, no passado ou no presente, através da
escolha óbvia ou através da responsabilidade cármica.
Eu decreto que a Chama Violeta transmute cada elétron da energia Vital preciosa
que esteja de alguma forma bloqueando ou impedindo a manifestação dos
padrões de perfeição para a Nova Terra.
Agora, através das Chamas dos Corações de TODA a Humanidade, Saint
Germain e as Legiões de Luz que estão associadas à Chama Violeta começam a
resplandecer mais, mais e mais a Chama Violeta, com a intensidade e o poder de
Mil Sóis, através das criações humanas errôneas da Humanidade, enquanto eu
decreto...
Amadas Legiões da Luz associadas à Chama Violeta Solar Cristalina da 5ª
Dimensão...
1 – Resplandeçam a Luz de Mil Sóis através dos pensamentos, palavras, ações e
sentimentos de cada homem, mulher e criança que evolui na Terra, até que cada
pessoa reconheça e aceite individualmente, a Unidade de Toda a Vida, e que
cada expressão seja uma bênção amorosa.
2 – Resplandeçam a Luz de Mil Sóis através de todos os recém-nascidos, filhos,
seus pais e guardiões, até que TODA a juventude seja elevada na energia,
vibração e consciência para realizar as diretrizes de sua Presença EU SOU.
3 – Resplandeçam a Luz de mil Sóis através de todos os centros e atividades da
juventude; todas as escolas, colégios e universidades; todos os líderes,
professores, mestres e instrutores em cada linha de atuação, até que a
Iluminação da Chama de Deus seja manifesta e eternamente sustentada.
4 – Resplandeçam a Luz de mil Sóis através de todos os ensinamentos religiosos
e espirituais, até que o Amor Divino, a Verdade, a Tolerância e a Irmandade e
Fraternidade universal sejam manifestadas de forma concreta, e que um
Renascimento do Amor Divino seja a Nova Ordem do Dia no Planeta Terra.
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5 - Resplandeçam a Luz de mil Sóis através de todos os médicos, enfermeiras,
curadores, hospitais, companhias de seguros, conglomerados farmacêuticos, e
cada instituição associada à cura de qualquer tipo, até que a Misericórdia Divina,
a Compaixão e a Cura, sejam realidades tangíveis para cada pessoa.
6 – Resplandeçam a Luz de mil Sóis através de todas as instituições bancárias,
todos os sistemas econômicos, todo o dinheiro e às pessoas associadas às
interações monetárias de qualquer tipo, até que cada pessoa na Terra esteja
demonstrando abertamente, verdadeira integridade, honestidade, generosidade,
justiça, abundância, e a oferta Divina de todas as coisas boas.
7 – Resplandeçam a Luz de mil Sóis através de todos os lugares de reclusão e
todos os empregados de lá, através de cada instituição correcional e de cada juiz,
júri e de cada Tribunal de Justiça, até que a Justiça Divina seja manifestada e
eternamente sustentada.
8 – Resplandeçam a Luz de mil Sóis através de todas as atividades espaciais em
todo o mundo, até que cada nação se una em serviço cooperativo, de modo que
a Vontade Divina possa ser manifestada com os nossos irmãos e irmãs em todo
o Universo.
9 – Resplandeçam a Luz de mil Sóis através dos corpos físicos, etéricos, mentais
e emocionais da Humanidade, até que toda a doença e criações errôneas
humanas, a sua causa e essência, sejam dissolvidas e transmutadas em pureza,
saúde vibrante e perfeição física.
10 – Resplandeçam a Luz de mil Sóis através das indústrias de alimentos e de
água e através do alimento e da água usados para consumo humano, até que
cada partícula de alimento e cada molécula de água sejam repletas de Luz.
Permitam que esta substância Elemental eleve a ação vibratória dos corpos
físicos, etéricos, mentais e emocionais da Humanidade, até que a perfeição física
se torne uma realidade manifesta para cada Ser Humano.
11 – Resplandeçam a Luz de mil Sóis dentro, através e ao redor de cada elétron
restante da preciosa energia da Vida, associada ao Reino da Natureza, ao Reino
animal, ao Reino Elemental, e ao meio ambiente da Terra, até que TUDO seja
purificado e a perfeição da Nova Terra da 5ª Dimensão seja manifestada.
Eu aceito e sei que esta atividade da Chama Violeta foi protegida através da
Chama do Coração de cada pessoa pela sua Presença EU SOU. Este Fogo
Sagrado irá aumentar diariamente e a cada hora, a cada respiração que eu der,
até que esta Terra e TODA a sua Vida estejam manifestando a perfeição da Nova
Terra. E assim É.
Para a Visualização da Chama, acesse:
www.eraofpeace.org/the-new-5th-dimensional-solar-violet-flame-poster
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3) CONCLUSÃO DO SERVIÇO DA CHAMA VIOLETA
BENÇÃO DO DEUS DA CHAMA VIOLETA
Filhos da Terra! O Deus da Chama Violeta saiu do Grande Silêncio para vos
Abençoar. Que a Força da Chama Violeta seja decuplicada a cada um de vossos
apelos. Que esta Chama Violeta saia por vossos dedos, por vossos olhos, por
vossa boca para Purificar tudo à vossa passagem. Que Ela vos envolva para
sempre. Eu vos Sagro. Eu vou dou Meus Poderes para sempre. EU SOU AYAM,
o Deus da Chama Violeta.

DECRETO DAS CHAMAS DO FOGO SAGRADO
Chama Violeta do Universo (3 x)
Sobre a Terra desce; desce, desce, desce.
Chama Azul do Universo (3 x)
Sobre a Terra desce; desce, desce, desce.
Chama Branca do Universo (3 x)
Sobre a Terra desce; desce, desce, desce.
Chama de Ouro do Universo (3 x)
Sobre a Terra desce; desce, desce, desce.
Chama Rosa do Universo (3 x)
Sobre a Terra desce; desce, desce, desce.
Chama Verde do Universo (3 x)
Sobre a Terra desce; desce, desce, desce.
Chama Rubi-Dourada do Universo (3 x)
Sobre a Terra desce; desce, desce, desce.
Chama Verde-limão do Universo (3 x)
Sobre a Terra desce; desce, desce, desce.
Chama Espontânea do Universo (3 x)
Sobre a Terra desce; desce, desce, desce.
Chama Ultra-Violeta do Universo (3 x)
Sobre a Terra desce; desce, desce, desce.
Chama Ultra-Índigo do Universo (3 x)
Sobre a Terra desce; desce, desce, desce.
Chama Violeta-Dourada do Universo (3 x)
Sobre a Terra desce; desce, desce, desce.
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INVOCAÇÃO À LUZ CÓSMICA
Luz Cósmica Toda Poderosa, Luz Cósmica Toda Poderosa, Luz Cósmica Toda
Poderosa!
Desce sobre mim, minha Vida, meu Mundo, meu Ser, minha Missão, desce!
Desce sobre esta Situação, desce sobre este Santuário, desce sobre este
Serviço!
Desce, desce, desce!

( Decretar 3 x o todo)

BENÇÃO DE SAINT GERMAIN

Eu vos abençoo pelo cetro de vossa própria Divindade.
Eu vos elevo pela Força do Meu Amor, de Minha Sabedoria e de Meu Poder.
Eu vos estendo minhas duas mãos, Eu vos ofereço Meu Raio.
Tomai minhas mãos, usai de Meu Poder.
Deixai Meu Raio cobrir-vos com Sua Luz.
Vós sois livres, livres, livres!
Aceitai Meu Amor, aceitai Meu Poder, Aceitai Minha Presença.
Que a Glória Celeste seja vossa partilha!
Que a Luz Cósmica seja vossa morada.
Vós sois UM Comigo!
Vós sois EU!
AYAM - AYAM - AYAM
AYAM - AYAM - AYAM
AYAM - AYAM – AYAM
EU SOU Saint Germain.

Gratidão, Gratidão, Gratidão!
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4) APÊNDICE AO SERVIÇO DA CHAMA VIOLETA

A GRANDE INVOCAÇÃO
Do ponto de Luz na Mente de Deus,
Flua Luz às mentes dos homens;
Que a Luz desça à Terra.
Do ponto de Amor no Coração de Deus,
Flua Amor aos corações dos homens;
Que o Cristo volte à Terra.
Do Centro onde a Vontade de Deus é conhecida,
Guie o Propósito as pequenas vontades dos homens;
O Propósito que os Mestres Conhecem e Servem.
Do Centro a que chamamos a Raça dos Homens,
Cumpra-se o Plano de Amor e Luz;
E que feche para sempre a porta onde mora o mal.
Que a Luz, o Amor e o Poder
Restabeleçam o Plano na Terra.
Hoje e por toda a Eternidade.
AUM

DECRETO DO SENHOR MAITREYA
Ó! Bem Amado Cristo Maitreya
Avatar dos Avatares
De minha Chama Coração, meu agradecimento por
Participar deste momento cósmico.
Iluminai meu Corpo Mental com a Vossa Verdade;
Purificai meu Corpo Emocional com o Vosso Amor;
Infundi em minhas palavras o Vosso Poder;
Colocai em Minhas Ações a Determinação do Vosso Amor
A fim de que eu seja a Expressão da Fé, da Certeza, da Alegria e da Vitória.

EU SOU em Vós, Vós Sois em mim, EU SOU, EU SOU, a Vitória da Terra. (3 x)

20

INVOCAÇÃO MAIOR
Da Presença Sublime em nossos corações,
Ó Cristo, Ó Redentor,
Recebe a Chama Ardente do nosso grande Amor!
Da Presença Real que coroa as nossas Mentes,
Ó Cristo, Ó Potentado,
Acolhe a Luz Nascente e o Poder despertado!
Do tímido embrião da nossa Inteligência,
Ó Redentor, Ó Santo,
Fabrica o Teu bordão, manda tecer Teu manto!
Porque queremos fechar para sempre a porta ao mal.
Ó Cristo, Ó nosso Irmão,
Mostra-nos Tua Face e estende-nos a mão!
AUM

INVOCAÇÃO AO MESTRE PRINCÍPIO
EU SOU a Ordem Cósmica do Bem Amado Mestre Princípio;
EU SOU Sua Plena Irradiação;
EU SOU a Ordem Cósmica do Bem Amado Mestre Princípio;
EU SOU Sua Paz Cósmica;
EU SOU a Ordem Cósmica do Bem Amado Mestre Princípio;
EU SOU Seu Poder Cósmico;
e Ele reforça esta Ordem Cósmica em mim, a cada hora.

INVOCAÇÃO AO MESTRE PRINCÍPIO
Em nome da minha Divina Presença EU SOU, apelo ao Bem Amado Mestre
PRINCÍPIO para que escoe em minha vida um caudal de energia, que vem a ser
a Ordem Cósmica. Mentalizo uma taça de substância brilhante sendo derramada
em minha consciência, equilibrando meu mundo cotidiano e minhas atividades
espirituais.
Apelo, neste momento, pelos verdadeiros Instrutores e Mestres, pedindo a
orientação e obtenção daquilo que é necessário para que o meu crescimento
espiritual se faça de maneira mais acentuada.
Eu cedo à Vontade Divina, mesmo em minha ascensão na Luz, pois Ela me
conduzirá ao verdadeiro equilíbrio e sintonia com minha chama gêmea e minhas
forças serão, assim, muitíssimo intensificadas.
Meu Amigo na Luz, Serapis Bey. Eu Vos agradeço este belíssimo apelo.
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INVOCAÇÃO À ORDEM CÓSMICA
Em nome da Presença Divina EU SOU, apelamos a Vós, Bem Amado Mestre
PRINCÍPIO, Senhor da Ordem Cósmica, a Quem amamos, abençoamos e
agradecemos pelo surgimento após o Grande Silencio:
Conduzi as irradiações da Ordem Cósmica até nós, a todas as pessoas, a todos
os governos, regências e instituições, a todos os planejamentos e intenções que
servem ao progresso da humanidade e a toda a vida sobre a Terra.
Agradecemos o atendimento e concretização deste nosso pedido.

A Chama Trina
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INVOCAÇÃO DE PROTEÇÃO DE ASHTAR SHERAN

Ashtar Sheran
A minha Luz neste gesto se une ao Criador
Nada e ninguém tem força ou poder sobre mim
Todo mal é cortado quando me ligo à Fonte Divina
Todo mal desfaço, porque EU SOU extensão do Soberano.
Nada ou ninguém estará no meu EU SOU, sem a minha permissão
Tudo se dará segundo a Vontade minha com Deus!
Todos os laços são cortados com aqueles que desconhecem o SUPERIOR
DIVINO
Todos os contatos inferiores se afastarão do meu Círculo de Proteção
Nada adentrará sem a minha Vontade
Nada sairá sem a minha Permissão
Porque EU SOU, EU SOU, EU SOU!
Todas as Forças Superiores são convocadas por mim Agora
Em nome do Supremo Criador:
Nada se criará em mim
Nada será implantado em mim
Nada e ninguém me terá em suas mãos.
Estou transmutando neste Círculo de Luz em torno de mim, Agora;
Esta espada que estou erguendo com a minha vontade é a força que me liberta,
Porque
EU SOU COM O CRIADOR, A PRÓPRIA LIBERTAÇÃO!

(3 x)

Estarei convosco todos os dias e onde estiverem em nome do DIVINO CRIADOR.

EU SOU Ashtar Sheran.
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SEXTA FEIRA – SEXTO RAIO DO FOGO SAGRADO
CHAMA RUBI DOURADA

Virtudes: Paz, Devoção, Misericórdia, Curas, Compaixão, Abnegação.
Chohans: Mestre Jesus Sananda, Mestra Nada.
Arcanjo Uriel; Arcangelina Graça; Elohim Tranquilitas; Eloha Pacífica.

Bem Amada Presença EU SOU em meu coração, eu Vos amo e Vos adoro.
Apresentai-Vos e irradiai Vossa Chama rubi dourada através de mim, para que
ela abençoe cada célula do meu corpo e também as forças da Natureza que me
servem tão maravilhosamente! Deixai que eu seja uma Presença abençoada e
todos os que tocarem a fimbria do meu manto (aura) recebam Vosso Amor,
Vossa Paz e Vossa Perfeição!
EU SOU A Presença da Benção; eu Abençôo, constantemente, a todos e a
tudo. (3 x)
Bem Amada Presença Divina EU SOU presente em meu coração e no coração
de todos os homens. Bem Amados Ascensionados Mestres Jesus Cristo e Mestra
Nada; Arcanjo Uriel; Arcangelina Graça; Elohim Tranquilitas; Eloha Pacífica, meu
Anjo da Guarda e todos Vós Anjos dos Serviços Prestados, eu Vos amo e Vos
abençoo em nome de toda a humanidade por Vosso Longo serviço à Terra.
Flamejai, flamejai, flamejai Vossa Chama Cósmica do Amor e Misericórdia, dos
Serviços Prestados, da Paz, da Devoção, das Curas, da Compaixão e da
Abnegação em mim, através de mim e em toda a humanidade! Deixai a Chama
irradiar-se através de mim para abençoar e harmonizar toda a Vida que, de
alguma forma, entrar em contato comigo!
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Bem Amado Elohim Tranquilitas, cercai os meus esforço de progresso com
Vossa Chama de Amor e Paz!
Flamejai Vossa Chama da Paz, Flamejai Vossa Chama da Paz, Flamejai Vossa
Chama da Paz, com o poder de mil Sóis em meu cérebro e no mundo dos
sentidos de tudo que vive sobre a Terra, também nos seres que futuramente aqui
se encarnarão! Mantende Vossa Chama, até que na Terra se manifestem a Paz e
a Boa Vontade para sempre sustentadas e irradiadas.
Gratidão, Gratidão, Gratidão!

SAUDAÇÃO A MÃE MARIA

A Atividade de Luz de Mãe Maria, que está trabalhando em harmonia com a
Dádiva de Saint Germain das intensas frequências da Chama Violeta Solar
Cristalina da 5ª Dimensão, irá nos ajudar a transmutar e a transcender as
transgressões passadas da humanidade, das leis do Amor e da Unidade, de
maneiras milagrosas.

“Mãezinha do Céu, eu já sei Rezar.
Eu vim te dizer que eu também já sei Amar.
Azul é teu Manto, branco é teu Véu.
Mãezinha eu vou te encontrar lá nos Céus.”
( Cantar 3 x o todo)
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CONSAGRAÇÃO AO ALTÍSSIMO
Por Ashtar Shenahen, Canalizado ao Grupo Kryon Brasil em 30 de
dezembro de 2007.
Decretar 3 x cada, se possível diariamente ao acordar (orações pela manhã),
Consagrando-se e à sua Vida ao Altíssimo Deus Presente no Coração.

Aqui e agora, nós vamos decretar 1 x.

EU SOU Estrela da Liberdade
EU SOU Chama da Ascensão
EU SOU Plano Imaculado
EU SOU Vitória da Ascensão
EU SOU Dispensação Crística
EU SOU Foco de Sustentação Crística
EU SOU Transformador Receptor em Cálice Sagrado do Amor
EU SOU Consagração ao Altíssimo
EU SOU Alicerce de Amor para o Mestre
EU SOU Fluir do Caudal Cósmico de Vida e Luz Eterna
EU SOU Presença Eletrônica, EU SOU Força Vital.
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CONSAGRAÇÃO AO SERVIR

ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

São Franciso de Assis
Senhor,
Fazei-me instrumento de Vossa Paz.
Onde houver ódio, que eu leve o Amor;
Onde houver ofensas, que eu leve o Perdão;
Onde houver discórdia, que eu leve a União;
Onde houver dúvida, que eu leve a Fé;
Onde houver erro, que eu leve a Verdade.
Onde houver desespero, que eu leve a esperança;
Onde houver tristeza, que eu leve a Alegria;
Onde houver trevas, que eu leve a Luz.
Ó! Mestre,
Fazei que eu procure mais consolar que ser consolado;
compreender que ser compreendido;
amar, que ser amado.
Pois é dando que se recebe,
é perdoando que se é perdoado,
e é morrendo que se vive para a vida eterna.
( Cantar 1 x o todo)

Entoar o OM...

( 3 x ).
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