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Nº.  
RR. 28/05/2011 

     Último sábado do mês de maio. 
           02h40min da manhã – P/V.Sb. 

 

Salve! 

 

“Aqui presente dia e noite, noite e dia, o Grão-Mestre varonil que abriu esta porta aqui na 

terra para todos da grandiosa redenção Universal, descobridor do grande pleito, do grande 

triunfo mundial: A IMUNIZAÇÃO RACIONAL. ”(1º amarelão) 

 

E a IMUNIZAÇÃO RACIONAL é para todos sim! Até para os que se expurgam do ambiente certo, 

do prumo certo, do ambiente RACIONAL, que se resguarda e resguarda todos do mal. 

 

Porque para esses que se expurgam; porque Nós de cá de cima não expurgamos nada e nem 

ninguém, o próprio vivente se expurga se isola, se afasta por esse ou aquele motivo da sua mente 

confusa, por entrarem em vibrações de irmãos inferiores, confusos também. 

E para os expurgos não há perdão; E sim a regeneração até relembrarem o que eram relembrarem o 

que fizeram; reagindo assim para se salvarem, porque o Grão-Mestre Varonil abriu a porta da 

salvação para todos. 

O trilho aí está para todos, mas deve-se saber, que, devam se entregar de todas as formas, com todo 

o amor, não o amor traiçoeiro, que não dá vibração a ninguém. 

Por isso o alto diz: “Amor por Vos; amor de Vos; Amor para Nós e de Nós para Vos” 

 

Quem procura a matéria, longe do alto está; longe dos de cima fica; longe do pedestal da verdade se 

localiza. 

E o pedestal da verdade é:  

Amar o próximo como a si mesmo. 

Porque assim foi dito, escrito e registrado. 

 

E não agindo assim, fica à mercê dessas correntes estranguladoras, desse encanto aveludado 

assombroso,pavoroso,tudo por não procurarem a compreensão do porque assim são,tudo por se 

submeterem a serem guardiões sugestivos dessa ilusão,que encanta com atrações,para melhor 

dominar todos numa contenda de traficantes,desses comerciantes,que realizam operações 

comerciais clandestinas e ilegais,perturbando a mente dos novos no conhecimento RACIONAL. 

 

E o Grão-mestre ensinou que todo o perturbador há de se curvar pela dor. 

 

Filhos das desventuras!!!   

Não vêem que sem o RACIONAL SUPERIOR, estão no caminho da maldição? 

Vampiros!!! Marchem direito na verídica direção, se querem ser condecorados para terem a 

salvação. 

E vocês que estão na Divina Direção, sejam paciente e tenham compreensão aos seus irmãos que 

endurecidos ainda estão, porque ofendendo vocês, estão eles também ofendendo a própria moral, 

que se afina no Tribunal, que está na terra, no Retiro Racional, residência dos habitantes do 

MUNDO RACIONAL. 

 

Filhos ingratos,que querem promover a insatisfação à sua verdadeira Mãe que é a 

NATUREZA,burlando,fraudando,escarnecendo o conhecimento RACIONAL. Ridicularizando o 

que não é para ser ridicularizado, censurando o que não é feito para receber censuras. 
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Ambição nunca deu salvação a ninguém, ambição traz perturbação, e a perturbação traz a confusão. 

 

Serpentes! Querendo destruir o que o Grão-Mestre harmonizou na terra, para sentirem o gosto 

destruidor da vingança, querendo deixar esse conhecimento na lembrança, por ambicionar o que 

acham que é seu. 

 

Traiçoeiros de si mesmos, a Natureza não quer guerra!  

 

Natureza; Mãe desses infelizes, que exploram as mentes sedentas pelo saber para o seu proveito 

próprio, carniceiros, moforentos, deformadores da verdade com propósitos de depreciar a virtude, 

com gana, com ímpetos maquiavélicos para assim, trazerem o infortúnio a esses e essas que 

navegam nesse Navio de pirataria, enegrecidos com carga criminosas. 

 

Por isso, investiguem sim! Procurem sim o bom, o certo, porque o ser que nada procura nada pode 

saber; nada pode compreender, a não ser, a sugestão de outros. 

 

Conselheiro, tu não sabes o que tu és: para que te meteste e ainda te metes, em converter os teus 

irmãos, para irem contra a salvação, para irem contra a residência dos supremos na terra, que são os 

habitantes do MUNDO RACIONAL, para irem contra a compreensão. 

 

A sugestão é muito parecida com a perfeição; 

A sugestão existe de todas as formas, jeitos e maneiras. 

E a sugestão atua com muita visibilidade visual atmosférica e material. 

 

Por isso e por muitas, não colaborem com esses traidores do conhecimento Racional, que se ungem 

uns aos outros para tentarem derrotar o que nunca será derrotado, esses sugestionadores, que criam 

partidos, grupos, isso tudo patifaria de ambiciosos, articuladores ferrenhos dos habitantes do vácuo. 

 

Libertem-vos de todas essas subvertidas boas aparências, desses impostores, desrespeitadores. 

 

O MUNDO RACIONAL, não tem sociedade, não tem grupo, ele é um só para tudo e de um tudo 

ele dá conta, e faz sua presença na terra; RETIRO RACIONAL, marco simbólico do MUNDO 

RACIONAL na terra. 

 

O RETIRO RACIONAL é amor, e quem é inimigo do amor, não sabe o que diz, por obscuridade, 

por ilusão, não sabe diferenciar o ruim do bom. 

 

Esses que ainda insistem em fazerem cópias do Livro-Deus, mantendo essa arte diabólica, 

Sabeis vós que são perseguidos por influências malignas, e por isso criam histórias, são fantasiosos, 

reinando assim a hipocrisia. 

Deturpadores do saber se negam a seguir no caminho da perfeição trazendo assim muita destruição 

para si e para os vossos irmãos que estão nesse navio pirata com estrelas apagadas. 

VOCÊS piratas, não são os juízes, o Juiz é um só, O RACIONALSUPERIOR, 

Portando parem de trazer dor para esse povo sofredor que só quer - A Paz, a concórdia e o 

verdadeiro Amor. 

 

O fluido é tudo e a matéria nada vale, 

Livros da Gráfica Racional são sim, mesmo que os deturpadores insistem em dizer que não, livros 

composto de energia RACIONAL.  

 

A raiz é a segurança de todas as árvores, haverá futuramente os frutos dessa raiz, que é a gráfica 

Racional, no ponto certo, apontado pelo MUNDO RACIONAL, muitas e muitas gráficas vinculadas 

na grande raiz para que aja o fim desse veneno, dessa escuridão, que é essa ambição cega pela 
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ganância, pela vingança de alguns que ainda não compreenderam o que é a CULTURA 

RACIONAL. 

 

O mundo com o decorrer dos tempos será e está sendo transformado por meio de jubilosos 

cumpridores do dever, que encaram o conhecimento, que consideram o conhecimento como a 

salvação. 

São os GUERREIROS TRIUNFANTES DO RACIONAL SUPERIOR! 

E o RACIONAL SUPERIOR dando-lhes força para vencerem esta jornada! 

 

Quem fala mal do RETIRO RACIONAL, fala mal do MUNDO RACIONAL! 

 

 

“ Porque quem é RACIONAL não admite que ninguém fale de um RACIONAL.(...)Não 

admite porque tem a NATUREZA para julgar,tem a fase RACIONAL para julgar,e por isso 

tem o TRIBUNAL para julgar;e por isso quem é RACIONAL não admite que ninguém fale 

de um RACIONAL,porque tem o TRIBUNAL RACIONAL para fazer o julgamento de 

qualquer procedimento de um RACIONAL.”(275º do histórico) 

 

Por isso, esse alerta, esse aviso, para os que ainda insistem em se delegar juízes da CULTURA 

RACIONAL, incumbindo-se, encarregando-se de encarcerar ou libertar, incluir ou excluir esse ou 

aquele. 

 

O TRIBUNAL RACIONAL está aí e a Natureza, que é a verdadeira Mãe, também existe, e não está 

nada satisfeita com esse proceder de criminosos, de facínoras, que acham que suas vontades serão 

atendidas cometendo atos ilícitos. 

E é isso, minha gente, ninguém é dono de nada, nada nessa terra é de ninguém, e o conhecimento de 

CULTURA RACIONAL é do MUNDO RACIONAL, e o MUNDO RACIONAL em sua 

supremacia respeita as leis, para que seja respeitado. 

 

Quem se vincula aos ilícitos, está cometendo um crime e pagará por esse crime.  

O livro RACIONAL tem seu registro feito pelo dono do livro, e esse registro deva ser 

respeitado,honrado e não enxovalhado,manchado por esses criminosos do saber, 

que acham que a salvação deva ser feita do modo deles. 

 

E assim, 

O meu muito obrigado pelo respeito a essas palavras. 

 

Junho está aí!Todos se aprumando para a grande confraternização no Retiro Racional. 

Confraternizar quer dizer unir como irmãos,e Todos se unindo como o RACIONAL SUPERIOR 

quer,colaborando na feitura dos livros, na organização da fase Racional para que esses criminosos 

do saber se desmanchem em suas aparências, pois o mal por si mesmo se destrói. 

 

E esses e essas que dizem que o Retiro Racional é longe, do longe se faz perto, quando existe boa 

vontade. 

Todos os estados e em breve todas as nações se unindo na casa dos três poderes para a elaboração 

da fase RACIONAL, porque foi para isto que o RETIRO RACIONAL foi criado. 

“Os habitantes do MUNDO RACIONAL estão morando nesta residência, para o progresso, o 

desenvolvimento e a elaboração da fase RACIONAL.” (3º da réplica) 

 

Então, não há o que contestar, não há como por em discussão a justeza, a veracidade dessas 

palavras, escritas pelo RACIONAL SUPERIOR. 
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É sim, do RETIRO RACIONAL que se partem e se partirá sempre toda a elaboração da fase 

RACIONAL, os ilícitos, os que se expurgam, os clandestinos,é que reclamam,protestam, se 

revoltam com essa veracidade, escrita e registrada, e como!  

E preconizam suas idéias, suas histórias sem base e sem lógica por estarem sendo movidos, 

motivados por energias obscuras que os levam a perpetrar, a praticar, criminalidades. 

Então, 

Obrigado mais uma vez pela atenção e o respeito, e, 

Saúde e sossego a todos.  

Salve! 

 

Atna Jacintho Coelho 

 


