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 A Justiça continuou narrando ao amigo angélico suas 

maiores façanhas, todas acompanhadas por Kamael: 

 -“Tens mais alguma narrativa que julgues digna de 

constar neste relato que estamos fazendo para a 

posteridade? 

-“Não, minha amiga e parceira. Nenhuma”. 

-“Então,  demos por terminada nossa tarefa e 

continuemos assistindo aos que trafegam por Binah-

Geburah. É hora de entrar em cena o nosso velho e bom 

amigo Eremita. Ele já está no portal de Binah, indo na 

direção de Tipharet, onde ele tem assento junto com O 

HIEROPHANTE. Deixemos que Tzafkiel e Raphael lhe 

deem as boas vindas. 
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    O EREMITA DO TAROT É ACOMPANHADO DE UM 

ANIMAL  SELVAGEM, QUE O SERVE. 

-“Tzafkiel – disse Raphael – nosso bom velhinho não está 

demorando a chegar?” 

-“Não, Raphael. Ele anda muito devagar, devido á idade 

avançada e ao peso da experiência que carrega. Olha! Aí 

vem ele.” 

-“Boa noite, meus bons Anjos. Há lugar para este velho 

descansar de uma longa viagem? Venho de uma 

comprida jornada pelos Caminhos da Vida, procurando 

oferecer ao meu anseio de buscador o prêmio que fará O 

LOUCO que me precede dominar o ANIMAL que o 

incomoda. 
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-“Sente-se, bom amigo, enquanto providencio uma manta 

para te cobrires nessa noite fria” – disse Raphael. 

-“Desnecessário para mim... mas se O LOUCO aparecer...” 

-“Ele  nunca traz o  que precisa, nunca usa o que tem de 

útil. Somente tu, EREMITA, com a paciência adquirida ao 

longo  da tua busca, não se zanga com o descaso com que 

O LOUCO trata as coisas da vida” – Tornou Tzafkiel. 

-“Ora, ele é apenas uma criança que olha para um mundo 

sem sentido aparente; mas no seu íntimo, é um Buscador, 

como eu”. 

-“Percebemos as semelhanças... e as diferenças” – disse 

Raphael. 

-“Traz uma lanterna igual a tua, mas dentro de uma 

mochila, o que tira todo o lume dela. Carrega um cajado 

como o teu, arrastando-o, ao invés de nele se apoiar. O 

animal doméstico que o segue, investe contra ele e o 

incomoda, enquanto uma fera dócil te acompanha”. 
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-“Ora, Raphael – explicou o EREMITA – ninguém nasce 

sabendo. O conhecimento que ele traz não apresenta 

nenhuma evidência de aplicação. Podemos dizer, então, 

que ELE SABE, MAS NÃO SABE QUE SABE”. 

-“Enquanto você, meu bom velho SABE E SABE QUE  

SABE” – retorquiu Raphael. 

-“Convenhamos, amigos – falou Tzafkiel – que pior figura 

faz aquele que NÃO SABE E SABE(PENSA) QUE SABE. 

Estes, que são a maioria, tornam o mundo um lugar 

penoso, pois muitas vezes detêm o poder decisório”. 

-“Desde que a assim chamada DEMOCRACIA  se tornou o 

modelo de Governo preferido, um tonto é posto para 

governar um Estado e fica a depender das opiniões dos 

seus Secretários ou Ministros. Estes – disse o Eremita – 

quando capazes e competentes, levam o progresso ao 

País; mas quando são ineptos derrubam o que o governo 

anterior construiu para construir a mesma coisa! E não é 
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raro ver-se isto acontecer. Nas minhas jornadas é o que 

mais tenho visto: Hospitais, Escolas, Urbanização, 

Estruturas, enfim, que são abandonadas para que o novo 

governante construa outros para os mesmos fins. Perda 

de tempo e de dinheiro”. 

-“O mundo está necessitando muito da tua prudência e 

experiência – disse Raphael – mas o respeito dado antes 

aos sábios mestres é agora substituído pelo status político 

que auferem as aves de rapina do Sistema. O Bem Público 

tornou-se, na boca dos demagogos, um simples nome: 

República.  Esse nome é usado e abusado, porém a quem 

ele deveria ser aplicado, não o é. Público, na mentalidade 

dos rapinantes e predadores,  é aquilo que aqueles que 

gerem as riquezas do Estado se apossam por não haver 

quem reclame. O bem privado tem dono, o bem público, 

não”. 

-“Isto a despeito de que estes que gerem, legislam e 

julgam sabem perfeitamente que  é DO POVO. Mas 

tornaram O POVO uma abstração que só existe 

concretamente em período de eleição. Passado este, O 

POVO  é uma palavra que designa uma massa amorfa e 

estúpida, a qual não reclama o que é seu. Mas – ajuntou 

O EREMITA – eu ando, como Diógenes, com minha 

lanterna acesa, á procura de um homem honesto... e é 

minha obrigação e o meu prêmio encontrá-lo. Quando? 

Eu não o sei”. 
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 E essa conversa se estendeu noite adentro, até que a 

lanterna do “bon pére” aparentemente não brilhava, pois 

a luz do sol se irradiava de Binah a Tipharet. Os três 

amigos puseram-se a caminho da Sephirah dos mestres, 

pois o EREMITA ia fazer uma revelação aos seus pares. 

 

A GERAÇÃO DOS AZUIS, PESSOAS QUE RECUPERARÃO O 

ANTIGO DOM DA COMUNICAÇÃO DO HOMEM COM OS 

ANJOS. 

 Chegados a Tipharet, os 3 amigos não tiveram 

problema para ingressar na Sala dos Mestres. O 

Hierophante já lá estava. A conversa entre o Mestre do 

Sorriso e o Mestre da Bondade ia animada, quando os 3 

entraram,  suavemente como uma lufada do vento da 

tarde.  O Santo Mestre pediu silêncio, lembrando que o 

motivo da reunião daquela manhã era uma revelação que 

o Prudente Mestre Eremita iria fazer. Este, baixando a 

cabeça em sinal de humildade, fez o cumprimento:  
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-“Meus irmãos, meus iguais : UNITATE  IN  VERITATE. Meu 

Santo e Supremo Mestre de todos nós, Karibu Divino, 

Jesus, a Ti a honra, o cetro, o poder, ‘per eonas’”. 

 Todos disseram “Amém”. 

   

A VISÃO DOS BEM-AVENTURADOS: A COROAÇÃO DE 

JESUS COMO SUPREMO MESTRE E REI DOS UNIVERSOS. 

       BAIXANDO A CABEÇA EM 

UMA REVERÊNCIA, COM TODA HUMILDADE, O EREMITA  

FEZ A SAUDAÇÃO DOS MESTRES : UNITATE IN VERITATE. 
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-“Irmãos e iguais, tenho o imenso prazer de vos 

comunicar que o povo da Terra já tem conhecimento da 

Geração dos Azuis. Lento é o meu caminhar, mas percorri 

vastas regiões do Planeta Azul. Quando assim o 

chamaram NÃO sabiam o motivo deste nome.  

 

Contudo, agora, uma imensa quantidade de pessoas que 

busca a Unidade e a Verdade, como nós, já tem a 

informação tão preciosa : a Geração dos Azuis está 

tomando conta do Planeta.  Há alguns com idade 

avançada: 60, 70 anos. A maioria, contudo, está na fase 
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dos 14 a 20. Eles têm a perfeita consciência de que não 

há verdadeiro Progresso sem o respeito pela espécie 

humana. Uma grande revolução vai começar; lenta, no 

início, quando se precipitar não haverá força humana ou 

angélica que a faça parar, pois é o próprio JAVEH que 

assim determinou. É chegada a hora da Redenção do 

Planeta. Os maus tornam-se piores e os bons, melhores: 

este é um dos sinais mais evidentes. O segundo sinal é a 

composição de grupos de estudos nos quais o ideal de 

bondade, tal como foi pregado pelo Santo Mestre, é o 

requisito primário. É claro, nós o sabemos, que toda 

força de ação gera uma outra de reação, e ambas lutam 

para prevalecer. Mas foi decretado por JAVEH: os Azuis 

construirão o século futuro. A Espiritualidade se 

sobrepõe às Religiões... Já se nota ventos de mudança: a 

corrupção política, econômica e de toda espécie, vem a 

público, é denunciada.  Este é o quarto sinal : pessoas 

que se julgavam protegidas pelo anonimato, tornaram-

se conhecidas, bem como seus crimes horrendos contra 

a humanidade. Inexplicavelmente, uma onda de 

Verdades varreu a Terra e tornou em luz o que estava sob 

um véu de trevas. Logo chegará a hora do Combate Final. 

Somente poderá haver um vencedor: O Cavaleiro do 

cavalo branco que saiu para vencer”. 
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 E SAIU UM CAVALEIRO 

EM UM CAVALO BRANCO: VENCEDOR PARA 

VENCER. 

 Houve um grande silêncio. Todos os mestres sabiam 

que essa Batalha aconteceria. Alguns a chamaram de 

Armagedon, outros de Apocalipse. Alguns viam esse 

momento como Destruição, outros, como Construção. 

Apocalipsis significa “Revelação” do Bem e do Mal. 

Armagedon (Har Magedo) se traduz por “O Brilho em 

Megido”.  Megido é uma planície de Israel. Lá 

aconteceram os grandes combates entre os tanques 

alemães de Von Rommel contra os aliados.  

“Armagedom é o termo bíblico utilizado para designar 

a localização da guerra que será no  monte de Megido, em 

Israel, Apocalipse 16.16: 

16Depois os espíritos ajuntaram os reis no lugar que em 

hebraico é chamado de “Armagedom”. 

 Os crimes bárbaros perpetrados pelo Estado de 

Israel  contra os árabes palestinos foram o prelúdio desse 

fato anunciado pela Bíblia. Os líderes sionistas levaram o 

povo judeu a crer que deveriam exterminar o povo 

palestino. O Armagedon será o julgamento do Israel 

Sionista por Jesus Cristo. 



 
13 

  REDE 

INTERNACIONAL  JUDAICA  ANTISSIONISTA 

 

 

Megido (Ou vale de Jezreel) 

 Os azuis, ou seja, a geração que 
receberá o antigo poder de comunicar-se 
com os Anjos (bons), será uma floração. Eles 
serão contra tudo que negar Jesus de Nazaré.  
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 Os grilhões serão quebrados: nenhum 

homem humilhará outro homem 
injustamente. Haverá uma Ordem Mundial 
segundo a vontade de JAVEH: “Eu libertarei 
vocês e vos darei a Terra por domínio” 

 

“SE O FILHO VOS LIBERTAR, SEREIS REALMENTE LIVRES” 

 Então os mestres retiraram-se para 
influenciar as mentes dos que os amam, 
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http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=apocalipse&source=images&cd=&cad=rja&docid=fAwgkIePwowYnM&tbnid=ETLhas9RRWR7bM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fimagensbiblicas.wordpress.com%2Ftag%2Fapocalipse%2F&ei=62ZbUcSQH5Li9gTCu4GACA&psig=AFQjCNEOIiehIzo33eLUxqx_lg0rLa7MfQ&ust=1365030957853849
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=apocalipse&source=images&cd=&cad=rja&docid=fAwgkIePwowYnM&tbnid=ETLhas9RRWR7bM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fimagensbiblicas.wordpress.com%2Ftag%2Fapocalipse%2F&ei=62ZbUcSQH5Li9gTCu4GACA&psig=AFQjCNEOIiehIzo33eLUxqx_lg0rLa7MfQ&ust=1365030957853849
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segundo a Ordem de cada um e segundo a 

permissão de que atuem em determinadas 
doutrinas, filosofias e religiões. 

 Quanto ao nosso bom EREMITA, a esta 

hora você pode encontrá-lo no Caminho de 
Binah e Tipharet, conversando tranquilamente 
com Raphael e Tzafkiel. Sua missão é dar 

conselhos e ensinar a Prudência, e a valorizar 
a experiência. Ele é conhecido também como 
O VELHO SÁBIO. 

 

O VELHO SÁBIO OU EREMITA, LÍDER OU MENTOR DA 

GERAÇÃO DOS AZUIS. 
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