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LEIS DA NATUREZA

“A humanidade só tem de conhecer, antes de 
mais nada, as leis que residem na Criação. 

Se viver de acordo com elas, terá de se tornar 
feliz! Hoje, porém, ela ainda se acha muito 

distante disso e, por essa razão, aqueles 
que se aproximam da Verdade na Criação 

sentir-se-ão, por enquanto, solitários na maior 
parte das vezes, o que porém de modo algum 

infelicita, mas sim traz em si uma grande paz.”
Abdruschin, Na Luz da Verdade

Apaixonante e intrigante é notar que por trás da 
felicidade e da infelicidade, da paz e do desas-

sossego, do movimento da vida e do Universo, não 
existem acasos, mas sim sistemas que podem ser 
reconhecidos por todos e são chamados de leis da 
natureza. 

Essas leis são encontradas na simplicidade de 
cada dia, como no dar e receber, no plantar e colher. 
Entre elas, podemos destacar a lei da gravidade, a lei 
do movimento, a lei da atração da igual espécie, e a lei 
da ação e reação.
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Elas se cumprem sem exceções, sendo, portanto, 
relevantes não apenas para estudiosos ou para o Uni-
verso de modo geral, mas também para o cotidiano e 
para as escolhas singulares de cada pessoa.

Ainda que as ciências já tenham descoberto 
diversas nuances dessas leis, muita coisa ainda resta 
por ser explorada, como atesta o escritor Abdruschin 
na obra Na Luz da Verdade:

“Considere-se a gota d’água, cuja incon-
dicional pureza cada olho testemunha e que, 
observada através dum microscópio, encerra 
milhares de seres vivos, que dentro dela, sem 
piedade, lutam e se destroem. Não há, às ve-
zes, bacilos na água, no ar, que possuem força 
para destruir corpos humanos, e que não são 
percebidos pelos olhos? Todavia se tornam vi-
síveis através de instrumentos aperfeiçoados.

Quem ousará ainda depois disso afirmar 
que não encontrareis coisas novas até agora 
desconhecidas, tão logo aperfeiçoardes me-
lhor tais instrumentos? Aperfeiçoai-os mil 
vezes, milhões de vezes, mesmo assim a visão 
não terá fim; pelo contrário, diante de vós se 
desvendarão sempre de novo mundos que an-
tes não podíeis ver nem sentir e que, todavia, 
aí já existiam.

O pensamento lógico leva a idênticas 
conclusões sobre tudo o mais que as ciências 
até agora conseguiram colecionar. Dá-se a 
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expectativa de permanente desenvolvimento 
e nunca, porém, de um fim.”

Assim como novas descobertas da ciência estão 
sempre a caminho, cada pessoa também pode ser 
surpreendida por novas formas de entender os acon-
tecimentos e novas maneiras de atuar na vida. Con-
ceitos inovadores e a possibilidade de transformação 
são abordados na obra Na Luz da Verdade.
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NA LUZ DA VERDADE, 
a Mensagem do Graal

Respostas sobre a existência 

Cada amanhecer traz uma  
nova oportunidade de decidir:  

nadar a favor ou contra a correnteza da vida!

A obra, em três volumes, discorre sobre ângulos 
novos das leis da natureza ou leis da Criação, 

mostrando sua relevância no Universo e no cotidiano 
de cada um. Dentro dessa engrenagem, Abdruschin 
mostra que o ser humano traz em si mesmo a chave 
para alcançar a paz interior por meio dos seus pensa-
mentos, palavras e ações.

Uma série de capítulos aborda enigmas da exis-
tência. Quem somos? De onde viemos? Para onde 
vamos depois da morte? Qual a finalidade da vida 
terrena? Por que existe tanto sofrimento no mundo? 
Cada capítulo conduz o leitor a olhar a realidade de 
modo objetivo, desmistificando dogmas e conside-
rando a sua responsabilidade pela própria felicidade 
ou infelicidade.

A ideia do livre-arbítrio, explicada pelo autor, 
traz ao leitor a noção de uma liberdade associada 
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à responsabilidade, em que cada qual tem a pos-
sibilidade de fazer suas escolhas e então colher os 
frutos correspondentes ao que desejou. O conceito 
de carma perde sua aura de mistério e percebemos 
a possibilidade de viver de tal maneira, que bons 
efeitos provenientes da lei de ação e reação, ou lei da 
reciprocidade, nos atinjam, ou que efeitos danosos 
possam ser enfraquecidos ou mesmo extintos.

Na Luz da Verdade conduz à percepção de que 
podemos participar ativamente de acontecimentos 
próximos e distantes no planeta, no presente e no 
futuro, contribuindo para a evolução do Universo. 
Passamos a compreender a importância dos pen-
samentos, das palavras e das ações na formação do 
destino.

Temas como energia, lei da gravidade, as diver-
sas espécies de matéria, a lenda do Graal, o grande 
cometa, o Filho do Homem e o Filho de Deus são 
explorados com uma lógica e clareza que tocam o 
leitor. Este finalmente também conhecerá os múl-
tiplos planos da Criação, já mencionados por Jesus 
quando falou das “muitas moradas da casa do Pai”.

Abdruschin ressalta a importância da vontade do 
ser humano. Traduzida em pensamentos, palavras ou 
ações, ela é capaz de conduzir a força que perpassa o 
ser humano na direção que ele determinar:

“Imaginai, pois, o oleiro sentado dian-
te do torno e da argila, que em sua flexibili-
dade se deixa plasmar em todas as formas. 
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O torno, porém, não é movido pelo próprio 
oleiro, e sim por uma correia de transmissão 
que, por sua vez, a força duma máquina não 
deixa parar.

Mediante a pressão do dedo conforma-se 
então a argila em contínua rotação, rotação 
que a pedra executa tendo a argila em cima. 
De acordo, porém, com a pressão do dedo, 
assim se vai plasmando a forma, que pode 
sair bonita, feia, horrível.

De idêntica maneira age também o es-
pírito do ser humano neste mundo, da Cria-
ção posterior. Ele exerce a direção segundo a 
sua vontade, isto é, a pressão, como espírito 
sobre parte do enteal, que forma a matéria 
fina e também a grosseira. O enteal é para o 
espírito o dedo que exerce a pressão, confor-
me sua vontade. A argila é a matéria fina e a 
matéria grosseira, todavia o movimento, que 
se dá independentemente do espírito huma-
no, são os movimentos automáticos das leis 
primordiais da Criação, semelhantes a cor-
rentes, que impelem ininterruptamente para 
o desenvolvimento tudo o que o ser humano 
forma com a sua vontade.

Assim, a vontade do espírito humano é 
responsável por muita coisa que se desen-
volve na Criação posterior, pois ele exerce 
como espírito a pressão que determina a es-
pécie da forma. Nada pode ele querer sem 
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simultaneamente formar! Seja lá o que for! 
Por isso nunca pode se subtrair também à 
responsabilidade por tudo quanto tem for-
mado. O seu querer, o seu pensar e o seu agir! 
Tudo toma forma na engrenagem deste mun-
do. Que o ser humano não o soubesse ou mes-
mo não quisesse saber, fica por sua conta, é 
sua culpa. Sua ignorância não altera o efeito.” 

O leitor encontrará em Na Luz da Verdade, Men-
sagem do Graal, a possibilidade de percorrer novos 
conhecimentos. Trata-se de conhecimentos profun-
dos para todos aqueles que se interessam pela espiri-
tualidade e buscam respostas às diversas questões da 
existência humana. 
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ABDRUSCHIN,  
 o autor da Mensagem do Graal

Abdruschin nasceu na cidade alemã de Bischofs-
werda em 18 de abril de 1875, sob o nome civil de 
Oskar Ernst Bernhardt.

Suas atividades de comerciante levaram-no a via-
gens pelo oriente e ocidente. Além dessa atividade, 
Abdruschin atuou escrevendo peças teatrais.

A partir de 1923 começou a redigir as primei-
ras dissertações que viriam a compor a futura obra 
Na Luz da Verdade. Em 1928 estabeleceu-se em 
Vomperberg, no Tirol austríaco, onde concluiu sua 
Mensagem, no idioma alemão. A partir daí a obra foi 
traduzida para vários idiomas e difundida em muitos 
países, entre os quais o Brasil, cuja primeira edição 
surgiu em 1934.

Sua morte ocorreu em 6 de dezembro de 1941 na 
cidade de Kipsdorf, Alemanha.

Assim se desenrolou, em largos traços, a vida do 
autor da Mensagem do Graal. Abdruschin sempre 
insistiu que os seres humanos se preocupassem com 
as palavras e não com a pessoa do autor. Por essa 
razão, maiores detalhes de sua vida terrena sempre 
foram deixados de lado.

Da mesma forma que reconhecemos um pintor 
ou escultor através de seus trabalhos, Abdruschin 
pode ser reconhecido por aquele que se aprofundar 
na obra Na Luz da Verdade, a Mensagem do Graal.
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CONTEÚDO DA 
MENSAGEM DO GRAAL

A Mensagem do Graal é uma obra em três volumes. 
Segue-se o índice:

Volume 1

 Introdução
 1. Que procurais?
 2. O clamor pelo guia
 3. O anticristo
 4. Moralidade
 5. Despertai!
 6. O silêncio
 7. Ascensão
 8. Culto
 9. Enrijecimento
10. Infantilidade
11. Castidade
12. O primeiro passo
13. O mundo
14. A estrela de Belém
15. A luta
16. A moderna ciência do espírito
17. Caminhos errados
18. O que separa hoje tantos seres humanos da 

Luz?
19. Era uma vez…!
20. Erros
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21. A palavra humana
22. A mulher da Criação posterior
23. Submissão
24. Indolência do espírito
25. O ser humano terreno diante de seu Deus
26. Tudo quanto é morto na Criação deve ser 

despertado para que se julgue!
27. O Livro da Vida
28. O reino de Mil Anos
29. Uma palavra necessária
30. O grande cometa
31. O Mestre do Universo
32. O Estranho
33. Salvação! Libertação!
34. A Fala do Senhor

Volume 2

 1. Responsabilidade
 2. Destino
 3. A criação do ser humano
 4. O ser humano na Criação
 5. Pecado hereditário
 6. Deus
 7. A voz interior
 8. A religião do amor
 9. O Salvador
10. O mistério do nascimento
11. É aconselhável o aprendizado do ocultismo?
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12. Espiritismo
13. Preso à Terra
14.  A abstinência sexual beneficia 

espiritualmente?
15. Formas de pensamentos
16. Vela e ora!
17. O matrimônio
18. O direito dos filhos em relação aos pais
19. A oração
20. O Pai Nosso
21. Adoração a Deus
22. O ser humano e seu livre-arbítrio
23. Seres humanos ideais
24. Lançai sobre ele toda culpa
25. O crime da hipnose
26. Astrologia
27. Simbolismo no destino humano
28. Crença
29. Bens terrenos
30. A morte
31. Falecido
32. Milagres
33. O batismo
34. O Santo Graal
35. O mistério Lúcifer
36. As regiões das trevas e a condenação
37. As regiões da Luz e o Paraíso
38. Fenômeno universal
39. A diferença de origem entre o ser humano e o 

animal
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40. A separação entre a humanidade e a ciência
41. Espírito
42. Desenvolvimento da Criação
43. Eu sou o Senhor, teu Deus!
44. A imaculada concepção e o nascimento do 

Filho de Deus
45. A morte do Filho de Deus na cruz e a Ceia
46. Desce da cruz!
47. Esta é a minha carne! Este é o meu sangue!
48. Ressurreição do corpo terreno de Cristo
49. Conceito humano e vontade de Deus na lei da 

reciprocidade
50. O Filho do Homem
51. A força sexual em sua significação para a 

ascensão espiritual
52. Eu sou a ressurreição e a vida; ninguém chega 

ao Pai, a não ser por mim!
53. Matéria grosseira, matéria fina, irradiações, 

espaço e tempo
54. O erro da clarividência
55. Espécies de clarividência
56. No reino dos demônios e dos fantasmas
57. Aprendizado do ocultismo, alimentação de 

carne ou alimentação vegetal
58. Magnetismo terapêutico
59. Vivei o presente!
60. O que tem o ser humano de fazer para poder 

entrar no reino de Deus?
61. Vês o argueiro no olho de teu irmão e não 

atentas para a trave no teu olho
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62. A luta na natureza
63. Efusão do Espírito Santo
64. Sexo
65. Pode a velhice constituir um obstáculo para a 

ascensão espiritual?
66. Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem!
67. Deuses - Olimpo - Valhala
68. Criatura humana
69. E mil anos são como um dia!
70. Intuição
71. A vida

Volume 3

 1. No país da penumbra
 2. Cismadores
 3. Mártires voluntários, fanáticos religiosos
 4. Servos de Deus
 5. Instinto dos animais
 6. O beijo de amizade
 7. A ferramenta torcida
 8. A criança
 9. A missão da feminilidade humana
10. Onipresença
11. Cristo falou...!
12. Lei da Criação: “movimento”
13. O corpo terreno
14. O mistério do sangue
15. O temperamento
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16. Vê, criatura humana, como tens de caminhar 
através desta Criação, para que fios de destino 
não impeçam, mas auxiliem tua ascensão!

17. Uma nova lei
18. Dever e fidelidade
19. Beleza dos povos
20. Está consumado!
21. No limite da matéria grosseira
22. O reconhecimento de Deus
23. O nome
24. O enteal
25. Os pequenos enteais
26. Na oficina de matéria grosseira dos enteais
27. Peregrina uma alma…
28. Mulher e homem
29. Almas torcidas
30. O guia espiritual do ser humano
31. Fios de Luz sobre vós!
32. A Rainha primordial
33. O circular das irradiações
34. Evitai os fariseus!
35. Possesso
36. Pedi, e dar-se-vos-á!
37. Agradecimento
38. Faça-se a Luz!
39. Inenteal
40. Natal
41. Não caiais em tentação!
42. Conceito de família
43. Doce lar
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44. Fiéis por hábito
45. Vê o que te é útil!
46. Onisciência
47. O sexo fraco
48. A ponte destruída
49. A guardiã da chama
50. Visão geral da Criação
51. Alma
52. Natureza
53. Germes espirituais
54. Germes enteais
55. O círculo do enteal
56. Os planos espírito-primordiais I
57. Os planos espírito-primordiais II
58. Os planos espírito-primordiais III
59. Os planos espírito-primordiais IV
60. Os planos espírito-primordiais V
61. Os planos espírito-primordiais VI
62. Os planos espírito-primordiais VII
63. Epílogo: como assimilar a Mensagem

Mais informações: www.graal.org.br
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Obras de Abdruschin:
NA LUZ DA VERDADE – obra em três volumes
Os Dez Mandamentos e o Pai Nosso
Respostas a Perguntas
Alicerces de Vida

Obras de Roselis von Sass:
A Desconhecida Babilônia
A Grande Pirâmide Revela seu Segredo
A Verdade sobre os Incas
África e seus Mistérios
Atlântida. Princípio e Fim da Grande Tragédia
Fios do Destino Determinam a Vida Humana
Leopoldina. Uma vida pela Independência
O Livro do Juízo Final
O Nascimento da Terra
Os Primeiros Seres Humanos
Profecias e outras Revelações
Revelações Inéditas da História do Brasil
Sabá, o País das Mil Fragrâncias
Tempo de Aprendizado

Obras de outros autores:
Espiando pela Fresta
O Dia Sem Amanhã - Edição em ebook
O Filho do Homem na Terra
Quem Protege as Crianças?
Reflexões sobre Temas Bíblicos

Consulte lista completa em nosso site: www.graal.org.br
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Livros editados pela



A crença não deve ser um manto 
ocultando magnanimamente toda 
e qualquer inércia de pensamento, 

que como uma doença do sono, 
cômoda e paralisante, desce sobre o 

espírito do ser humano! A crença tem 
de se transformar, na realidade, em 
convicção. Convicção, porém, exige 

vida, análise aguçadíssima!

NA LUZ DA VERDADE
Mensagem do Graal

Abdruschin

Tel/fax: (11) 4781-0006 
Skype: ordemdograal 

www.graal.org.br


