Escólio 5
No estrito sentido das LEIS divinas na Terra.
LEIS SÃO NORMAS IMUTÁVEIS CRIADAS POR DEUS.
Nunca esquecer; aqui é um mundo de provas e expiações para fazer aflorar a essência
do espírito sob as condições de rudeza das provas no animalismo terreno. A Terra é
um mundo especial para espíritos em ascensão, mas que carecem de lapidação para
ir adiante nas Orbes divinas.
Poder fazer uma coisa, não significa, conhecendo-se a LEI ou não que se deve fazer tal
coisa só porque se pensa que é melhor, mais interessante, mais oportuno ou mais
fácil.
Conhecer e observar a LEI é o primeiro dever. Cumpri-la é o segundo.
Tudo o que é feito ou permitido pelo Senhor tem um propósito que muitas vezes
somente Ele e a Seu Tempo é dado conhecer.
Recordando:Acrescento, a cada Era, a própria divindade se manifesta entre os homens, (essa
genética específica é ADAPA) com o objetivo de determinar o “próximo passo”
evolutivo de cada Geração.
Devemos sempre lembrar e entender; LEI ou LEIS é o nome dado ás normas de
conduta estabelecidas pelo Todo Poderoso que guia o significado ou objetivo de
estarmos encarnados aqui na Terra. É zelado o Seu cumprimento pelos entes de
evolução Solar – chamamos de Arcanjos de Luz1.
Mentores são espíritos desencarnados ainda em evolução, mormente a nós ligados
por laços de encarnações anteriores, que procuram zelar pelo cumprimento dos
desígnios ou objetivos de uma encarnação de seu tutelado. Os destinos ou metas
maiores, reajustes cármicos, familiares ou não, suas provas ou expiações são
determinações de Regentes Espirituais pertencentes ás colônias (mundos de nossas
origens) são chamados também de Ministros de Deus, são elevados em sua evolução,
próximos de ascensão para outros mundos mas nas hierarquias celestes estão abaixo
dos Arcanjos de Luz, que são emissários diretos do Criador.
Os Arcanjos de Luz são chamados de espíritos perfeitos, embora perfeição somente seja
encontrada no Senhor. Possuem hierarquias (como algo parecido com exércitos de
entes) de diversas faixas de evolução no exercício de diversas missões planetárias no
Sistema Solar. Mentores fazem partes dessas hierarquias, estando submetidos na
hierarquia aos Ministros que estão submetidos aos Arcanjos.
Arcanjos de Luz e Mentores são nome que damos – Eles têm outro nome que não entendo e não
consigo escrever.
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Existem entes que guardam a passagem entre dimensões, são Arcanjos de Luz,
entendi que seu nome correto é Guardiões das Linhas Extensoras.
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