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Decretos da chama violeta 
Traduzido de https://encyclopedia.summitlighthouse.org//index.php/Violet-flame_decrees  

 
 
Em 6 de julho de 1984, Omri-Tas anunciou uma dispensação para a multiplicação de nossos 
decretos de chama violeta: 
 
Se com toda reverência, com sintonia interior, um senso de si mesmo em seu Cristo Pessoal 
como sacerdote ou sacerdotisa do fogo sagrado, se com todo o seu coração e no fundo do seu 
coração você tomar, então, quinze minutos por dia para dar invocações amorosas à chama 
violeta em meu nome (e, por favor, lembre-se de usar meu nome, pois sou aquele de cujo 
corpo causal esta dispensação vem), então tomaremos essa oferenda, medida por medida, 
conforme é devotada, conforme é profundo e sincero o próprio peso de seu poder e luz. 
Portanto, pela qualidade dele, qualidade por qualidade, será multiplicado dez vezes em sua 
vida! 
 
Os seguintes decretos se qualificam para esta dispensação. 
 

Título Número do Decreto 

Decreto do Fogo Violeta e do Tubo de Luz 0.01 

Raios Secretos do Poderoso Cosmos 0.03 

Eu Estou Alerta, Desperto, Desperto! 0.05 

Ó Poderosa Chama Trina da Vida[1] 0.06 

EU SOU a Luz do Coração 0.07A 

Decretos de Coração, Cabeça e Mão 
(através do decreto do Perdão) 

1.30 

Seis Poderosos Chamados à Luz Cósmica 5.00 

https://encyclopedia.summitlighthouse.org/index.php/Violet-flame_decrees
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Decreto para a Sagrada Luz da Liberdade 5.01 

Mais Fogo Violeta 5.02 

Decreto para a Grande Luz Cósmica 5.03 

Libertai os Elementais 7.07 

Luz, Liberta-Me! 7.07A 

Decreto para a Misericórdia no Mundo 7.20 

Amigos da Liberdade 7.22 

Para a Liberdade Mundial e Individual 7.23 

Taça da Liberdade 7.24 

Fala a Chama da Liberdade 7.26 

Vitória Mundial 7.27 

Inunda a Terra com o Fogo Violeta 7.28 

O Grande Conselho do Carma 7.29 

A Chama Viva da Liberdade Cósmica 7.30 

O Decreto do Patriota 7.33 
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O Grande Diretor Divino[2] 10.08 

“EU SOU O Um” 70.00 

Fogo Violeta, Eu Te Amo! 70.01 

“EU SOU Imortal” 70.02 

O Fiat do Senhor 70.03 

EU SOU a Chama Violeta 70.11 

Radiante Espiral de Chama Violeta 70.12 

Chama Violeta do Coração de Deus 70.13 

Ó Chama Violeta, Vem, Chama Violeta 70.14 

Ó Saint Germain, Envia a Chama Violeta 70.15 

A Lei do Perdão 70.16 

Violeta-Púrpura-Rosa 70.17 

Arcturus, Abençoado Ser de Luz 70.18 

A Chama Violeta é... 70.19 

Afirmações 72.00 
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Afirmações 72.01 

Ó Chama Violeta, Inunda o Mundo! 73.00 

 
 
A dispensação de Omri-Tas é especificamente para decretos de chama violeta de mestres de 
chama violeta. Não inclui chamadas, preâmbulos ou canções.[3] 
 
Os seguintes decretos e mantras liberam a chama violeta, mas não se qualificam para a 
dispensação por Omri-Tas: 
 
Mantras Kuan Yin[4] 
Mantras Budistas[5] 
Ave Maria[6] 

 
Krishna disse que poderíamos usar seus mantras para multiplicar a chama violeta: 
 
A multiplicação do mantra Krishna pelo poder da chama violeta e a chama violeta pelo poder 
do mantra Krishna é uma força indomável![7] 

 

Fontes 

[1] O mensageiro afirmou que Zaratustra, o autor deste decreto, é um mestre da chama violeta. 
[ECP, 8 de junho de 1990.] 
[2] “O decreto ao Grande Diretor Divino é um decreto de chama violeta porque ele é um 
mestre de sétimo raio, bem como um mestre de primeiro raio. Ele é o Guru de Saint Germain. E 
é por isso que o chamado do Grande Diretor Divino está na gravação do decreto da chama 
violeta.” [Elizabeth Clare Prophet, 18 de agosto de 1991] 
[3] Elizabeth Clare Prophet, 18 de agosto de 1991. 
[4] “Kuan Yin é uma mestra do sétimo raio, mas seus mantras não são decretos de chama 
violeta.” [Elizabeth Clare Prophet, 18 de agosto de 1991.] 
[5] “Você sabe, amado, que todos os mantras dos Budas invocam a chama violeta? Portanto, 
quando você dá os mantras budistas, você está invocando a chama violeta.” [Vajrasattva, 
Pérolas de Sabedoria, vol. 36, nº. 40, 15 de setembro de 1993.] 
[6] “E quando você dá a Ave Maria, mesmo assim a chama violeta é liberada. Pois Mãe Maria 
determinou em conselho conosco, com o Conselho de Darjeeling, que em resposta à Ave-Maria 
dita por aqueles da nova era, haverá uma liberação de seu coração de seu próprio impulso 
totalmente reunido da chama violeta de seu próprio corpo causal de Luz.” [Saint Germain, 
Pérolas de Sabedoria, vol. 30, nº. 37, 13 de setembro de 1987.] 
[7] Lord Krishna, “My Heart/Your Heart One,” Pearls of Wisdom, vol. 35, nº. 8, 23 de fevereiro 
de 1992. 
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