
Decretos Poderosíssimos Para Remover as 

Entidades Encarnadas e Desencarnadas! 

 

 

1. Afirmações para grupos, humanidade e a Terra: 

(Lembrando que estas afirmações devem ser feitas pelo menos 3 vezes ao dia! )  

 

Poderosa Presença Eu Sou, abençoado Saint Germain, Jesus, Grande Diretor Divino, Poderosa 

Ástrea, Arcanjo Miguel, Oromasis e os Senhores da Chama de Vênus! Envie os Anjos Devas da 

Chama Azul Radiante do Amor Divino para tomar possessão, prender e remover de dentro e ao 

redor todas as entidades – encarnadas e desencarnadas – para sempre. Se elas foram criações 

humanas, aniquile-as, com suas causas e efeitos neste instante; se elas foram desencarnadas, 

carrega-as para fora da atmosfera da Terra e coloque-as diretamente aos pés dos Mestres 

Ascensionados; ofereça-as a Instrução de Saint Germain da Poderosa Presença Eu Sou e se elas 

aceitarem isto, ensine-as e as prepare, de tal forma que elas possam ascensionar na próxima 

encarnação. Se elas não aceitarem isto, mantenha-as presas, até que elas voluntariamente e com 

alegria sirvam a Poderosa Presença Eu Sou e aos Mestres Ascensionados em Eterno Amor. Isto 

que nós decretamos agora, nos comandamos para todos os estudantes do Eu Sou, para a 

América, para a humanidade e para o mundo. Nós vos somos gratos, Grande Hoste de Luz, e 

sabemos que isto é feito neste instante mesmo. Amada Presença Eu Sou, nos vos louvamos para 

sempre!  

 

2. Seguir sempre com esta afirmação: 

 

Poderosa Presença Eu Sou, Grande Hoste dos Mestres Ascensionados, Poderosas Legiões de 

Luz e Grande Hoste Angelical! Assuma o controle e a posse da terra, e de toda pessoa e atividade 

nela! Carregue tudo com a Poderosa Perfeição da Presença Eu Sou e mantenha seu Domínio Ativo 

para sempre!  

 

 



3. Para limpar o caminho e ter realizações mais rápidas: Poderosa 

Presença Eu Sou! 

 Envie seus Anjos Devas da Chama Azul Radiante do Amor Divino à minha frente! Varram do 

meu caminho todas as entidades – encarnadas e desencarnadas! Mantenha a mim e todas as 

minhas atividades livres de toda e qualquer entidade para sempre! Se for necessário, envie as 

Legiões de Anjos para produzir Vossa Perfeição em mim e em meu mundo e sustente-nos nesta 

Perfeição para sempre!  

4. Para ação rápida em termos individuais: 

Poderosa Presença Eu Sou e Grande Hoste dos Mestres Ascensionados! Assuma o controle 

rapidamente aqui! Tomem possessão, prendam e removam instantaneamente todas as entidades 

dentro e ao redor ______________ (diga o nome)! Tomem possessão de tudo e produza Vossa 

Perfeição aqui para sempre! Isto está feito e eu vos agradeço!  

5. Sempre que sentir algum ataque de entidade ou de energias 

negativas de humanos, use esta afirmação: 

Fique de lado! Criação humana impotente, enquanto eu passo para a Luz Radiante e a Glória 

Eterna da minha Poderosa Presença EU SOU, completamente livre na Perfeição Poderosa do 

Mestre Ascensionado - um Sol Eterno de Ilimitada Luz sem qualquer sombra. ’’  

6. Poderosíssimo! 

Amada Poderosa Presença Eu Sou, grande hoste dos Mestres Ascensionados e todos os 

grandes seres e poderes da luz do grande Sol central! Varram a Terra e a sua atmosfera neste 

instante! Agarrem, prendam, mantenham inativas e removam todo o resto das entidades 

desencarnadas; suas garras e emissários, e todos os magos negros, toda substância 

discordantemente qualificada; todos os senhores de guerra, todos os ditadores, todos os espiões, 

todos os agitadores de ataque e todos os indivíduos cuja acumulação é inteiramente destrutiva. 

Levem-os para o composto da luz e mantenham-os lá, até que todas as qualidades destrutivas e 

acumulação: causa, efeito, registro e memória sejam consumidas de seus fluxos de vida; e eles se 

voltem e sirvam a luz em humilde, grata e iluminada obediência a perfeição da vida para sempre, 

e façam restituição bilhões de vezes mais por suas profanações da vida até que toda vida, 

substância e energia sejam ascensionadas e livres, em todos os lugares para sempre.  

 

Este texto foi traduzido por Morgan Le Fay ele foi extraído a partir da The Voice of the I AM, Agosto de 1936, 

uma revista mensal da Fundação Saint Germain Discurso dado pelo Senhor G. W. Ballard (Godfré Ray King) Local: 

Shrine Auditorium, Los Angeles, Califórnia.  

Visite nossa página! 

https://apresencaeusou.com.br 

"Conhecei a Verdade e Ela vos fará livres." 

https://apresencaeusou.com.br/

