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Grande Fraternidade Branca   

O QUE É, O QUE NÃO É  -     BOTANDO ORDEM NA BAGUNÇA.         
Prof.   Marlanfe 14/ABR/20123 

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

 

Esta página ou secção não cita nenhuma fonte ou referência, o que compromete 

suacredibilidade (desde julho de 2009). 

Por favor, melhore este artigo providenciando fontes fiáveis e independentes, inserindo-as no corpo do 

texto por meio de notas de rodapé. Encontre fontes: Google — notícias, livros, acadêmico —Scirus — Bing. 

Veja como referenciar e citar as fontes. 

 

A Grande Fraternidade Branca é uma fraternidade que, tradicionalmente, atribui-se surgida no Antigo Egito, durante o reinado dofaraó Tutmés III. 

A GFB reuniria em quadro os mais sábios de todo o Egito, também conhecidos como hierofantes ou sacerdotes, que tinham por objetivo estudar 

os mistérios místicos e esotéricos da vida. A esta fraternidade reservada apenas para iniciados dá-se o nome de escolas de mistérios. A 
definição sobre as origens históricas da GFB não são precisas, 
mas convenciona-se dizer (Segundo Geoffrey Hodson, no livro A vida de 

Cristo, do nascimento à ascensão), que houve um período entre 700 a.C. e 300 d.C. no qual surgiram muitos pensadores, como Confúcio e Lao-

Tse na China; o Buda na Índia; Zoroastro na Pérsia, Pitágoras, Sócrates, Platão eAristóteles na Grécia e Plotino e Amônio Saccas em Alexandria; 

além dos judeus que estudaram o judaísmo esotérico, ou Cabala. Estes pensadores foram iniciados em conhecimentos universais ou 

na Sabedoria perene, isto é, a Gnose, a qual se manifesta sob quatro pilares: arte, ciência, filosofia, misticismo. Na Sociedade Teosófica de 

H.P.Blavatsky, era referida como "A Rosa do Amanhecer Dourado", a Rosacruz Celestial, denominada Rosacruz da Aurora. Que de certa forma e 

secretamente, influenciara os sábios de todos os tempos através dos Mestres Cósmicos do Universo. 
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[editar]História 

Num contexto de preservação da própria cultura e identidade, as sociedades secretas ou fraternidades visavam também a preservar as ciências 

sagradas ameaçadas pela invasão dos fenícios (que dominou o Egito durante quase um milênio)e por isso fecharam-se a estranhos ou invasores, 

tornando-se secretas, ou confrarias (A Grande Fraternidade Branca, os dirigentes 
invisíveis, de Kenneth Burton). Este período foi marcado pelo paralelismo entre a iniciação esotérica dos eleitos 

(iniciados ou hierofantes) aos mistérios e o culto de Osíris e Ísis pelo povo em geral. Surgiu nesta época a figura de Moisés (1.300 a.C.), libertador 

dos hebreus, considerado autor da Torá, que (de acordo com alguns movimentos esotéricos) teria sido igualmente iniciado nos mistérios de Ísis e 

Osíris (como citado na bíblia em Atos 7:22). Datam deste período (assim como de outros períodos) também as supostas 
iniciações de Orfeu nos mistérios de Dionisio; de Pitágoras de Samos, fundador 
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da importantíssima confraria dos pitagóricos; em 564 a.C. de Sidarta Gautama, o Buda, que foi um Iluminado e não um iniciado; alega-se também 

de Jesus junto à escola dos essênios (novamente sem documentação), que teria sido (novamente sem documentação) uma outra ramificação da 

GFB (A Grande Fraternidade Branca, os dirigentes invisíveis). 

Dentre estas, várias outras sociedades hoje se proclamam 

descendentes dessa supostamente antiqüíssima fraternidade, dentre 

elas a, Ordem Rosacruz, Maçonaria, Movimento Eu Sou, Ponte 

para a Liberdade, Movimento da Consciência Suprema Una, 

a Summit Lighthouse e a própria Sociedade Teosófica. 

[editar]Sociedade Teosófica, como surgiu o termo GFB 

Foi com Helena Blavatsky, na fundação da Sociedade Teosófica em 1875, que a idéia de uma irmandade oculta se tornou de fato popular. No 

entanto ela nunca se referiu a esta fraternidade com este nome, e que esta é uma terminologia do século XX. A denominação de branca é uma 

referência à luz branca, cósmica ou incolor que circunda o corpo dos mestres, como se fosse a aura. Só após a morte de Blavatsky é que se 

vinculou com maior ênfase a GFB à Sociedade Teosófica, especialmente a Seção Adyar, sob o comando de Annie Besant e Charles Leadbeater, e 

as obras de Alice Bailey (um dos Livros mais famosos chama-se A 

Hierarquia). 

A partir do surgimento da S.T. estes foram os dirigentes: 

 Helena Petrovna Blavatsky, que foi sucedida por Annie Besant. 

 William Q. Judge, que deixou para criar a própria organização. 

 Annie Besant, sucedida por Charles W. Leadbeater. 

 Rudolf Steiner deixou a organização nesta época. 

 Charles W. Leadbeater, sucedido por Jiddu Krishnamurti, que seguiu autônomo, fundando a Ordem da 

estrela. 

 Cyril Scott, David Anrias, Jinarajadasa e Geoffrey Hodson. 

[editar]Sete raios de luz 

Segundo Annie Besant e Charles Leadbeater, a GFB é representada pelos 

chamados Sete Raios de Luz, ou os correspondentes, os sete mestres 

ascencionados. Cada um dos raios equivale a uma das cores dos sete raios 

do arco-íris; são eles: 

 El Morya -- Primeiro Raio, cor azul-cobalto 

 Kut Humi ou Lanto ou Confúcio(em diferentes fontes) -- Segundo Raio, cor Dourado 

 Paolo Veneziano ou Rowena (em fontes diferentes) -- Terceiro Raio, cor rosa 

 Seraphis Bey -- Quarto Raio, cor branca 

 Hilarion -- Quinto Raio, cor verde-esmeralda 

 Jesus ou Nada(em diferentes fontes) -- Sexto Raio, cor púrpura-dourado ou Rubi 
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 Saint Germain -- Sétimo Raio, cor violeta 

NÃO HÁ NEM A CONCORDÂNCIA DOS “SANTOS 
ASCENCIONADOS”...!!! 
[editar]Ver também 

 Ordem Rosacruz 

 Esoterismo 

 Religião de mistérios 

 Maçonaria 

 A despeito do sexto raio, o mesmo refere-se ao período 

de 2 mil anos regido pelo Mestre Jesus Cristo, um 

dos Avatares ou Mestres Ascencionados pertencente a 

grande Fraternidade Branca. A mestra Nada, citada na 

lista acima não é o avatar do sexto raio, e sim o Mestre 

Jesus. DECIDIRAM NO CARA-OU-COROA?  E O 

“MESTRE ASCENCIONADO SAINT GERMAIN? JÁ 

TIVERAM O TRABALHO DE INVESTIGAR SUA 

PARTICIPAÇÃO NA REVOLUÇÃO FRANCESA? 

O período de vigência deste raio finda-se após o período de 2 mil 
anos correspondente ao mesmo, ou seja na época em que vivemos 
agora, e o raio subsequente, o sétimo raio, Regido pelo Mestre Saint 
Germain, já está atuando sobre o planeta Terra, o que é conhecido 
popularmente como Era de Aquarius. É por motivo  

que discute-se a vinda de fato do que se espera por um cataclisma mundial, que marcaria definitivamente a  

 

transição de raios sobre o planeta, e a iniciação de uma Nova Era. 

[editar]Ligações externas 

 Os sete raios da GFB 

 A explicação sobre os sete raios 

 O Governo Oculto do Planeta Terra 

 GFB España 
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TRABALHANDO PARA A EXPANSÃO  
DOS ENSINAMENTOS DOS MESTRES ASCENSOS 

 

Este web site é responsabilidade de Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões. 

Iniciamos o trabalho com o web site da Grande Fraternidade 

Branca em fevereiro de 1998, com o nome de "Páginas Esotéricas de El Morya 

Khan". Desde o início, tínhamos como objetivo levar os ensinamentos dos Mestres Ascensos, via 

Internet, para todos os que buscam estes conhecimentos; pensando sempre, naqueles que estão longe 

de qualquer possibilidade de estudo; como pessoas que vivem em fazendas, no interior do Brasil, longe 

de grandes centros, e até mesmo os muitos brasileiros que vivem em países estrangeiros, onde não 
existem livros em português. 

Em fevereiro de 2001, mudamos o nome do 

site 
para "GrandeFraternidadeBranca.com.br" ou 

"GFBB". Em março de 2008, mudamos novamente o nome, para "EuSouLuz.com.br". Em 

setembro de 2011, passou a chamar-se "Grupo de Estudos Virtual - Eu Sou Luz". Nosso objetivo 

continuou o mesmo, apenas mudamos o titulo/ logo do site, buscando melhor identificar nossos 
objetivos. 

Nos dedicamos a este gratificante trabalho, para dar continuidade ao maravilhoso projeto de 

expansão dos ensinamentos do amado senhor Maitreya, iniciado pelos mestres Jesus Cristo, 

Saint Germain, El Morya e Kuthumi. Nosso objetivo é unir em um só lugar, alunos e buscadores de 

várias escolas de mistério da Fraternidade, que já representaram estes mestres ascensos. 

Estudamos e transmitimos os ensinamentos de alguns dos mensageiros e profetas dos 
Mestres Ascensos:  

1 - Paramahansa Yogananda (fundador da Self Realization),  

2 - Helena P. Blavatski (fundadora da Escola Teosófica),  

3 - Charles W. Leadbeater (Líder da Escola Teosófica),  

http://www.grandefraternidadebranca.com.br/index2.htm
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4 - Nicholas e Helena Roerich (fundadores da Agny Yoga),  

5 - Guy e Edna Ballard (fundadores do Movimento I AM),  

6 - Geraldini Innocenti (fundadora da Ponte para a Liberdade),  
7 - Mark e Elizabeth Clare Prophet  (fundadores da Summit Lighthouse). 

Nosso web site não representa oficialmente nenhuma das escolas e ou religiões acima 

descritas, mas sim, estudamos  seus ensinamentos e procuramos transmitir aos filhos da luz o 

conhecimento necessário das leis cósmicas para sua aplicação na vida diária, com o único intuito de 

disseminação dos ensinamentos dos mestres ascensos, transmitidos por seus mensageiros, quando 
ainda dirigiam estas escolas. 

Buscamos ensinar o que existe de mais importante em cada uma destas frentes de ensino e, 

mais do que isto, na qualidade de filhos da luz e co-criadores com Deus que somos, temos 

desenvolvido novos ângulos de compreensão e prática destes mesmos ensinamentos, o que 

comprovadamente tem ajudado a muitos estudantes da luz a entender os ensinamentos destas 
escolas. 

Nosso objetivo é acender/ ampliar a chama dos corações sedentos de ensinamentos 
espiritualistas, estreitando, assim, o relacionamento de cada um, com seu próprio Deus interior. 

Procuramos mostrar como os Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca  podem nos 

orientar no caminho do auto aperfeiçoamento e conseqüentemente na expansão da luz da consciência 

divina. 

Entendemos que a compreensão da Realidade, que envolve o Criador e a criação, é o que o levará 

à verdadeira libertação. Sabendo quem você é, onde você está, e o que Deus espera de você, fará com 

que se relacione com muito mais dedicação, encontrando as respostas que precisa para completar o 
plano divino que Deus preparou para você. 

 

Maria Lúcia é instrutora dos ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade 

Branca e estuda os ensinamentos desde 1982, quando entrou para a Ordem Rosa Cruz. 

Estudou em 1986 na escola de Mistérios do Senhor Maitreya, na  Summit University, na Califórnia, 

EUA. Continuou ampliando seus estudos, indo aos EUA, durante 10 anos seguidos, para participar de 
vários cursos e das conferências de Elizabeth C. Prophet, sobre esoterismo, alquimia e espiritualidade. 

Em 1987, aprofundou seus estudos místicos em mosteiros do Nepal, comparando-os com ensinos que 
realizou no ocidente. 

Desde 1986 dedica-se à expansão dos ensinamentos da Grande Fraternidade Branca em todo o Brasil 

por meio de seminários, cursos, palestras e formação de grupos de estudo. 

A Summit Lighthouse, teve seu início no Brasil em 1986 por iniciativa de Maria Lúcia que iniciou uma 
turnê para expandir os ensinamentos a muitos estados do Brasil. 

Ainda em 1987, ela contatou Carlos Maurício Prado, seu colega de classe da Summit University, que 

encontrava-se divulgando os ensinamentos em Portugal; ela financiou a edição do livro "A Ciência da 

Palavra Falada", traduzido por Carlos; este foi o primeiro livro de Elizabeth Prophet a ser vendido no 

Brasil. Maria Lúcia providenciou ainda a vinda de 1000 livros "A Alquimia de Saint Germain", 

(traduzidos para o português, que se encontravam nos EUA) e distribuiu pelas livrarias, para a 
divulgação e expansão dos ensinamentos no Brasil. 

Em 1988, Carlos Maurício veio para o Brasil como representante oficial de Elizabeth C. Prophet e com a 

missão de finalmente registrar a Summit no Brasil, o que ocorreu em 15 de janeiro de 1990. Maria 

Lúcia continuou divulgando os ensinamentos e apoiando a missão de Carlos, organizando para ele e 

acompanhando-o pessoalmente, em uma turnê a vários estados do Brasil; ela financiou ainda a edição 
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de um terceiro livro de Elizabeth e Mark Prophet em português "Os Estudos da Aura Humana". 

A partir de 1995, passou a expandir os ensinamentos dos Mestres, através de programas na Rádio 

Educativa do Paraná,  Rádio Clube Paranaense e Rádio Mundial de São Paulo; acumulando durante os 

anos de  1999 e 2000, um cargo de diretoria na Summit Lighthouse, em São Paulo. 

Em 2001, afastou-se da organização "Summit Lighthouse" e passou a trabalhar diretamente com Paulo 

Simões no projeto de expansão dos ensinamentos das escolas de mistério via Internet, com o site 

grandefraternidadebranca.com.br, onde o objetivo maior é o ensinamento, não excluindo nenhuma das 
escolas. 

Publicou seu 1º livro em 2004, com o titulo: "Razão de Viver", onde ela descreve sua busca espiritual e 

seu encontro com os ensinamentos dos Mestres Ascensos. Este livro leva o leitor à compreensão dos 
princípios fundamentais da Lei Cósmica e dos ensinamentos da GFB. 

 

Paulo é instrutor dos ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. 

Ele interessou-se pelos estudos místicos aos 16 anos de idade, quando começou a ler tudo o que 

encontrava sobre o mundo oculto. Desde menino sua paixão já era ensinar aos seus amigos, os 
mistérios que desvendava em seus estudos. 

Começou a estudar as escolas de mistério pela Rosa Cruz em 1983. Em 1985, passou a estudar o 

Movimento EU SOU e a Ponte para a Liberdade; em 1989, a Summit Lighthouse e a partir de 2001, a 

Sociedade Teosófica e a Agni Yoga. Foi a partir desta grande busca, que descobriu a importância de se 
divulgar os ensinamentos de, não só uma destas escolas, mas de todas elas, juntas. 

Estudou em 1989 na escola de Mistérios do Senhor Maitreya, na Summit University, em Montana nos 
EUA, onde  também trabalhou como voluntário por 8 meses. 

Começou o projeto de expansão dos ensinamentos pela Internet em 1998 e ministrando aulas em 
grupos de estudo na cidade de Curitiba entre os anos de 1990 e 2003. 

Foi o webmaster responsável pela criação e desenvolvimento do Web Site da Summit Lighthouse do 

Brasil em 1999 e de sua manutenção até o início de 2001. 

A partir de julho 2001, o web site 
da grandefraternidadebranca.com.br passou a criar 
corpo, com um trabalho intensivo de Paulo na tradução de textos para a língua inglesa, ainda 

inéditos no Brasil, então, compilando e interpretando os ensinamentos, disponibilizando-os no web 

site. 

 

NOSSAS PÁGINAS DISPONIBILIZAM GRATUITAMENTE PARA VOCÊS : 

1 - Ensinamentos em mais de 100 páginas na Internet. 

2 - Entrevistas para você ouvir via áudio em mp3.  

3 - Mantras, Comandos Dinâmicos de Luz, Orações e Invocações para o exercício da palavra sagrada.  

4 - Mais de 147hs gravadas com perguntas e respostas, aulas e palestras, para você pesquisar. 

5 - Rádio Esotericafm.com.br, com as 146 horas de aulas via streaming / fluxo contínuo. 

6 - Rádio streaming com mais de 50 horas de musicas de qualidade. 

7 - Filmes com ensinamentos, via - Youtube.  

8 - Rituais semanais da fraternidade. 

http://www.grandefraternidadebranca.com.br/ensinamentos.htm
http://www.grandefraternidadebranca.com.br/gfbb.htm
http://www.grandefraternidadebranca.com.br/mantras.htm
http://www.grandefraternidadebranca.com.br/palavra.htm
http://www.grandefraternidadebranca.com.br/oracoes.htm
http://www.grandefraternidadebranca.com.br/invocacoes.htm
http://www.mestreelmorya.com.br/
http://www.esotericafm.com.br/
http://www.grandefraternidadebranca.com.br/index2.htm
http://www.youtube.com/user/akbar16/videos?sort=da&flow=grid&view=1
hhttp://www.vitoriasempre.com.br/
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ESTE NÃO TEM QUEM É O RESPONSÁVEL !!! 

 

  

 

 A GRANDE FRATERNIDADE BRANCA 

  

 

   

  

 

 

Participe deste trabalho! 

 
Um por Todos, e Todos por Um! 

Colabore, com sua doação para a expansão da Luz! 

 

Para entrar em contato: contato@eusouluz.com.br 

Vitória, Sempre na Luz de Deus!  

Maria Lucia Vieira e Paulo R Simões 

http://www.grandefraternidadebranca.com.br/doe.htm
http://www.grandefraternidadebranca.com.br/doe.htm
mailto:contato@eusouluz.com.br
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“Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os 

fenômenos do nosso Sistema, existe uma comunidade de espíritos 

puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo em cujas mãos se 

conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades 

planetárias” ("A Caminho da Luz") 

A Fraternidade Branca pode ser definida como uma grande unidade de consciências luminosas e inteligentes formada por um 
conjunto de múltiplas unidades energéticas luminosas. Estas unidades-hierárquicas, por sua vez, estão inseridas em outras 
unidades maiores, assim como dentro de cada uma delas existem unidades menores. Todas possuem suas próprias tarefas e 
missões, visando implementar objetivos e desenvolver princípios na humanidade. 

O fio condutor que as une, por assim dizer, é a Luz do Amor Universal em freqüências cósmicas divinas. Cada 

uma das unidades hierárquicas está em perfeita 

união e sintonia com a Luz Criadora Universal. A 

hierarquia segue um sistema piramidal, onde os 

mais evoluídos se encontram nos níveis mais 

elevados. Como todos existem dentro de uma unidade luminosa de consciências, estabelecem um sistema piramidal 

planetário que, por sua vez, situa-se dentro de outro sistema maior, que é a Hierarquia Solar, e assim sucessivamente. Aqueles que 
estão em um patamar superior tanto servem aos que estão no mesmo nível como aos que estão acima e abaixo, visto que 

todos formam diversos sistemas piramidais. Por isso, fala-se tanto 

em hierarquia. 
A Grande Fraternidade Branca é integrada pela Corte Celestial (Logos, Elohim, Manus, Chohans, Mestres Ascensionados, 
Arcanjos, Serafins, Querubins, Devas, Anjos, Elementais, que são os Auxiliares e Mensageiros Cósmicos de Deus), que forma uma 

Hierarquia de Iluminados atuantes na evolução dos seres vivos da Terra. A Hierarquia dos Iluminados 

é o Governo Oculto do Mundo, que existe a nível celestial e prevalece sobre tudo o que ocorre na 

Terra, desde a criação, a sustentação e todas as transformações, para que se cumpra o Plano Divino. Muitos destes 
Iluminados participam também de outras Hierarquias Superiores 
e de Conselhos Superiores de Iluminados, até de outras galáxias 

REFERÊNCIAS 

 
A hierarquia dos Iluminados – Narcy C. Fontes 
Resgate - Marisa Varela 
http://web.prover.com.br/nominato/a_grande_fraternidade_branca.htm 
http://www.jornalsintese.com.br/art_gf_branca.htm 
http://www.ensaio.com/ensaio/esotero/mestres.htm 
"Caminho da Luz" - Emmanuel - Chico Xavier 
http://www.crisostelar.com/chama_Trina.htm 
http://members.nbci.com/amaluz/mestresascensionados.html 
http://www.e-net.com.br/grandefraternidade/fraternidade.html 

http://www.e-net.com.br/grandefraternidade/fraternidade.html
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ESTE CRÊ PIAMENTE QUE A ORDEM DO 

MUNDO ESTÁ NAS MÃOS DOS “SANTOS 

ASCENCIONADOS”. ENTÃO, ELES OU SÃO 

INCOMPETENTE, OU SÃO MAUS, OU SUA 

NOÇÃO DE ORDEM É INJUSTA E 

CRIMINOSA. 

 

  

 

 

 

 

 

 

India 

Auroville 

Aurobindo 

Mira Alfassa 

Sidartha 
Gautama 

Sai Baba 

Madre 
Teresa de 

Calcuta 

Dalai 
LamaGandh

i 

O que é a Grande 
Fraternidade Branca Filhos da 

Luz 

Trabalhos da Fraternidade  

Quem somos 

O contato extraterrestre 
auxiliando o Planeta Terra  

Os Mestres de Luz  

Orações 

Fitas de Meditação 

  
irmandade_2000@yahoo.com.b

r 

 

  

Capilha 
del 

Monte 
Via Luz 

Advaita 
Vedant

a 

Arcadia 

Kitaro 

Amaluz 

Teia da 
Paz 

 

 

  

 

 

ESTE É SOFISTICADO, MAS TUDO É A 

MESMA BOSTA. 

http://phoenix.untd.com/TRCK/CLCK/webservices/general/291565442/Frame1/default/empty.gif/7362456a6e6c4672503659414469762b?x
javascript:void%20(sideFrameOff())
javascript:void%20(sideFrameOff())
http://phoenix.untd.com/TRCK/CLCK/webservices/general/1531238132/Right/default/empty.gif/7362456a6e6c4672503659414469762b?x
http://phoenix.untd.com/TRCK/CLCK/webservices/general/1531238132/Right/default/empty.gif/7362456a6e6c4672503659414469762b?x
http://www.frater.8m.com/fbe01.htm
http://www.frater.8m.com/fbe02.htm
http://www.frater.8m.com/fbe03.htm
http://www.frater.8m.com/fbe04.htm
http://www.frater.8m.com/fbe05.htm
http://www.frater.8m.com/fbe05.htm
http://www.frater.8m.com/fbe06.htm
http://www.frater.8m.com/fbe07.htm
http://www.frater.8m.com/fbe07.htm
http://www.frater.8m.com/fbe07.htm
http://www.frater.8m.com/fbe08.htm
http://www.frater.8m.com/fbe08.htm
http://www.frater.8m.com/fbe09.htm
http://www.frater.8m.com/fbe09.htm
http://www.frater.8m.com/fb02.htm
http://www.frater.8m.com/fb02.htm
http://www.frater.8m.com/fb02.htm
http://www.frater.8m.com/fb03.htm
http://www.frater.8m.com/fb14.html
http://www.frater.8m.com/fb22.html
http://www.frater.8m.com/fb22.html
http://www.frater.8m.com/fb06.html
http://www.frater.8m.com/fb07.html
http://www.frater.8m.com/fb04.html
mailto:irmandade_2000@yahoo.com.br
mailto:irmandade_2000@yahoo.com.br
http://www.frater.8m.com/fbe10.htm
http://www.frater.8m.com/fbe10.htm
http://www.frater.8m.com/fbe10.htm
http://www.frater.8m.com/fbe11.htm
http://www.frater.8m.com/fbe12.htm
http://www.frater.8m.com/fbe12.htm
http://www.frater.8m.com/fbe12.htm
http://www.frater.8m.com/fbe13.htm
http://www.frater.8m.com/fbe14.htm
http://www.frater.8m.com/fbe15.htm
http://www.frater.8m.com/fbe16.htm
http://www.frater.8m.com/fbe16.htm
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Busca 

pesquisar... ok
 

  

HOME QUEM 

SOMOS  

GRANDE 

FRATERNIDADE 

BRANCA  

CRENÇAS E 

VALORES  

EVENTOS  PRODUTOS  LOCALIZAÇÃO  CONTATO  

 
 

 
 

  

ESTE  ACREDITA QUE É O 

REPRESENTANTE OFICIAL DA GFB 

 

 
 

 
 

  

Grande Fraternidade Branca 

  

A Grande Fraternidade Branca é uma ordem espiritual de santos do Ocidente e de adeptos do Oriente, que se 

reuniram ao Espírito de Deus. Eles transcenderam os ciclos de carma e renascimento e ascenderam para essa 

realidade superior, que é a eterna morada da alma.  

 

Os Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca, unidos para as metas mais elevadas, têm se dedicado 

em todas as eras e em todas as culturas e religiões, para inspirar as realizações criativas na educação, nas 

artes e nas ciências. 

 

É importante destacar que a palavra “branca” não se refere à raça, mas à aura de luz branca que circunda 

esses seres. 

   

VOCÊ JÁ FEZ UMA LEITURA CRÍTICA? 

JÁ ANALISOU QUE BELEZA SERIA SE NÓS 

FÔSSEMOS REGIDOS POR ESSES BEM-

AVENTURADOS E AMADOS “SANTOS 

ASCENCIONADOS”? 

http://www.summit.org.br/website/index.php
http://www.summit.org.br/website/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.summit.org.br/website/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=3
http://www.summit.org.br/website/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=3
http://www.summit.org.br/website/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=4
http://www.summit.org.br/website/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=4
http://www.summit.org.br/website/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=4
http://www.summit.org.br/website/index.php?option=com_content&view=article&id=181&Itemid=5
http://www.summit.org.br/website/index.php?option=com_content&view=article&id=181&Itemid=5
http://www.summit.org.br/website/index.php?option=com_content&view=article&id=225&Itemid=6
http://www.summit.org.br/website/index.php?option=com_content&view=article&id=201&Itemid=7
http://www.summit.org.br/website/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=8
http://www.summit.org.br/website/index.php?option=com_chronocontact&Itemid=9
http://www.summit.org.br/website/index.php?option=com_content&view=article&id=35:grande-fraternidade-branca&catid=4:o-que-e&Itemid=4
http://www.summit.org.br/website/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=81
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TOMANDO SAINT GERMAN COMO EXEMPLO, 

ELE FOI O EMISSÁRIO DE PARIS PARA 

ARQUITETAR A REVOLUÇÃO FRANCESA, 

JUNTO COM CAGLIOSTRO.UMA DUPLA E 

TANTO. BATMAN AND ROBIN.  

 QUEM QUER ACREDITA NO QUE QUER. HÁ, NO MATERIAL ACIMA, GRANDE 

CONHECIMENTO DE MAGIA CERIMONIAL. EU MESMO JÁ UTILIZEI 

FÓRMULAS E PRECES DA PONTE. MAS DAÍ A SEREM OS REPRESENTANTES 

DA GFB, VAI UM ABISMO INTRANSPONÍVEL. 

A GFB NÃO É UMA INSTITUIÇÃO;  NÃO TEM 

TEMPLOS, NEM ORGANIZAÇÃO HIERÁRQUICA; 

NENHUM DOS SEUS MEMBROS OSTENTA TÍTULOS 

DE GRANDEZA : A GRANDE FRATERNIDADE 

BRANCA É CONSTITUÍDA POR IRMÃOS. APENAS 

ISTO: SOMOS TODOS IRMÃOS A SERVIÇO  DE DEUS 

E DE SEU PROJETO DE AMOR; SEM BARREIRAS 

RELIGIOSAS, SEM PREFERÊNCIAS DE DIGNIDADE 

OU DE AUTORIDADES ADQUIRIDAS NAS 

SOCIEDADES SECRETAS OU NAS UNIVERSIDADES. 

SOMOS SIMPLESMENTE GENTE QUE QUER UM 

MUNDO JUSTO E BOM.  

SABEMOS QUE O MALIGNO REINA AINDA NO 

NOSSO PLANETA. É SÓ ESTUDAR COM CRITÉRIO A 

“HIERARQUIA OCULTA”, QUE NÃO É MAIS TÃO 

OCULTA, DEPOIS DAS DENÚNCIAS CONTRA A NOVA 

ORDEM MUNDIAL: CONSELHO DE RELAÇÕES 

EXTERIORES, GRUPO OU CLUBE BILDERBERG, A 

TRILATERAL, A MESA REDONDA, E MUITAS 

OUTRAS CONHECIDAS OU DESCONHECIDAS. 
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“O MUNDO ESTÁ DEBAIXO DO PODER DO 

MALIGNO; TENDE CONFIANÇA, PORÉM, POIS EU 

VENCI O MUNDO” .         (JESUS CRISTO). 

ABRA TEU CORAÇÃO PARA TEU DEUS, PARA 

O COMPROMETIMENTO COM TODOS OS 

POVOS DO PLANETA. NÃO IMPORTA TUA 

RELIGIÃO, ESPIRITUALIDADE É O MAIS 

IMPORTANTE. E A ADESÃO É FEITA SEM 

CERIMÔNIAS INICIÁTICAS: APENAS COM 

GESTOS DE AMOR AO PRÓXIMO, SEM 

DISTINÇÕES, COM TOTAL INCLUSIVIDADE. 

 

ENTRE NESSA VOCÊ TAMBÉM 

 


