
Invocação

Nº 60

MITZRAEL
Deus que consola os oprimidos

«Reparação»

«O Eterno é justo em todos os seus caminhos e 
generoso em todos os seus actos» 
(Salmo 145, v. 17)

MITZRAEL: Limpa, Senhor, 
os canais dos meus corpos 
para as tuas sublimes energias 
poderem circular neles
sem encontrar nenhum obstáculo. 
Faz, Senhor, 
que eu viva no meu nível mais elevado,
para poder criar à minha volta
a harmonia divina
que me chega de Ti.
Não permitas que o meu talento 
seja superior à minha virtude, 
para assim, em todo o momento, 
eu poder servir de exemplo. 
Torna-me fiel ao mundo do Alto 
para todos os meus gestos, 
todas as minhas palavras
serem o fiel reflexo
da Vida no Universo.

Exortação

MITZRAEL exorta:
O Eterno deu-me este Espaço
para os humanos descobrirem através dele
as normas da construção do Mundo.
Não poderás construir nada de sólido, Peregrino,
se tu mesmo não fores sólido.
Não poderás unir qualquer matéria
se os materiais não se encontrarem previamente em ti.
Se na tua alma há cimento,
é cimento que encontrarás fora dela;
se há água,
encontrarás água;
se é fogo cristalizador que há,
encontrarás fogo.
Mas eu estou aqui para te fornecer aquilo de que precisas. 
Pede-me os materiais necessários
para harmonizar o Mundo.
Eu falo sempre em termos de Eternidade,
e espero que te possas exprimir numa linguagem semelhante. 
Espero que construas vastos edifícios,
visto que nada é possível sem poder, primeiro,
contar com uma Morada
onde concentrar
os Materiais da Obra.

> Domicílio: 16 a 20 de Janeiro; 8 de Março; 21 de Maio; 
4 de Agosto; 17 de Outubro; 27 de Dezembro. 
> Programa Negativo: insubordinação; más qualidades morais.

ORAÇÃO in, Le Grand Livre des Invocations et des Exhortations, Haziel + Los Ángeles al Alcance de Todos, Kabaleb.

MEDITAÇÃO
LUA NOVA 

em LYS

~ Lua Nova a 26º Capricórnio:
03:18, 17 Janeiro 2018

ANJO de Serviço (segundo a cabala) :: MITZRAEL 
Frequência de LYS (segundo o Oráculo original) :: FARDO



em LYS ~ Carta do FARDO & Código de Activação do Corpo de Luz FACE OCULTA ~

O peso que carregas limita-te e atrasa-te no teu natural caminho para a Luz. Eleva-te e Ascende à Vibração da 
Dádiva. Não existe tal coisa como um Fardo a carregar, apenas oportunidades para afirmares o teu poder pessoal, 
oportunidades para trazeres à luz tudo o que te limita. Aceita este presente e liberta-te de velhos padrões e 
responsabilidades alheias! Assume apenas o que é teu e será suficiente para cumprires o teu propósito de Serviço! 

~ pequeno excerto da Mensagem presente 
no Livro que acompanha o LYS Oráculo

REFLEXÃO / MEDITAÇÃO

AMADO MITZRAEL, 
eu te Invoco e peço de todo o coração....

Fardo, Dádiva & Face Oculta em LYS, 
eu Agradeço....


