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1º de Maio de 1958. 

 

 

 

 

JURAMENTO  DA  TIA 

 

 

 

Jesus! 

 

 

No descortinar desta missão, sinto renascer o espírito da verdade na missão que 

me foi confiada: O DOUTRINADOR! 

 

É por ele e a bem dele que venho nesta bendita hora te entregar os meus olhos. 

Lembra-te Senhor de protege-los até que eu se por vaidade, negar o teu Santo nome, 

mistificar a minha clarividência, usar as minhas forças mediúnicas para o mal, tentar 

escravizar os sentimentos dos que me cercam ou quando desesperados me 

procurarem. 

 

Serei sábia, porque viverás em mim. 

 

 

 

 

TIA NEIVA 
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Aruanda, 03 de Novembro de 1959. 

 

 

“União Espiritualista Seta Branca” 

 

 

Salve Deus! 

 

1º Página de um diário que, por Deus bem orientada, possa vir a servir-nos como 

exemplo e compreensão. 

 

 

3 de Novembro de 1959. 

Recebemos, eu e meu companheiro Getúlio, ordem espiritual para virmos aqui 

morar e junto a nós veio um bom servidor de Deus. 

Antônio - o Carpinteiro (como os espíritos o chamavam), e meu companheiro 

Getúlio da Gama Wolner, começaram a trabalhar desesperadamente na construção de 

prédios de madeira para morarmos. Enquanto eu, Gilberto, Raul, Cármem Lúcia, 

Vera Lúcia, saíamos em busca do ganho material. Com um pequeno veículo, vendia 

em Brasília, roupas feitas e bijuterias e só mesmo a proteção de Deus nos concedendo 

boas vendas todos os dias. E, ao findar do dia, eu e meus filhos (cujos nomes foram 

citados acima) reuníamos o dinheiro, repartindo, com uma metade comprávamos 

gêneros alimentícios e com a outra metade gasolina e tecido, para que eu e Wilma 

(esposa do Antônio - o Carpinteiro) transformássemos em saias de senhora, enfim, 

roupas feitas. 

Trabalhávamos a noite e seguíamos no outro dia depois de um almoço cedo, 

como todos sabem, o pouco com Deus é muito e em poucas horas, coisa mesmo de 

admirar... lá se vinha eu e meus filhos, no mesmo regime do dia, e, assim passaram-se 

dias e meses. 

A caridade já me tomava parte do ganho material. Os visitantes, já bem podia-

se contar 20 ou 30 pessoas, aos Domingos vinham para o almoço e jantar que eu me 

via obrigada a oferecer, pois os mesmos se acomodavam em minha casa. 

- Meu Deus! Pensei muito. Será possível que escolheste avarentos e 

acusadores? 

Que Deus me perdoe pelos meus instantes de dor, quando faltava-me a 

compreensão mediante aqueles exploradores. Comecei a sentir desprezo pela vida 

material, pois os mesmos estragavam sempre os meus planos. 

Outras vezes eles chegavam e na minha própria casa, comodamente, 

começavam a discutir, recriminando tudo o que nós, com tanto sacrifício, fazíamos. 

Eu e meu companheiro nada dizíamos. 

Era mesmo horrível. Olhava ao redor e via, na verdade, material para 

construirmos, porém via também que os trabalhadores precisavam comer, alguém 

teria de sustentá-los. Fui eu então aos poucos, vendo todo sofrimento dos meus filhos 

e do meu companheiro Getúlio. 
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“COMEÇO  DA  REVOLTA” 

 

Já sem entusiasmo, eu continuava. A caridade se alastrava com a bela 

emanação aos que não a conheciam. A luz da verdade começava a reluzir nas iniciais 

que comandam esta terra sagrada U.E.S.B.. Enquanto lutávamos para o nosso infeliz 

sustento ou grandeza da obra, outros reuniam-se, até mesmo em minha casa, e ali 

ficavam ofendendo a nossa irmã Nenen (Diretora Espiritual), que também, a esta 

altura, já residia aqui. 

Eram horríveis os nossos primitivos cobradores, todos se revoltavam... Todos 

começavam a vibrar a inquietude da revolta íntima, muitas vezes, desencadeando 

discussões e, muitas vezes, conheci o ódio no coração de alguns. 

Porém com toda a incompreensão, quem mais sofria era eu. 

Tudo desencadeava em mim. Na verdade, além de todas as torturas que pensam 

sentir os pobres sem compreensão, que desejam servir a Deus, sentia eu, também, 

pela rebeldia de não gostar de morar no mato. A falta de conforto material, a 

mudança de profissão, ver arrancado dos estudos os meus filhos... tudo era tortura 

para mim e meu companheiro, e pelos mesmos trilheiros passava a irmã Nenen com 

os seus filhos. 

Antônio - o carpinteiro e todos nós, víamos chegar batendo às nossas portas os 

nossos velhos credores, antepassados, cobrando ceitil por ceitil, e, assim, pagávamos 

mesmo sem as forças necessárias do bom trabalhador do Cristo. 

Os tempos passavam e eu com o mesmo ideal de vencer, continuava no mesmo 

comércio, porém em dias alternados, pois as caridades não me davam tempo para 

mais. 

Chegavam aqui pessoas de todos os lugares com enfermidades para serem 

curadas e Deus dava-me forças nesta Terra, fazendo assim a mais perfeitas curas. 

Devido a esta enchente de pessoas, marquei uma taxa a pagar às pessoas que 

tomassem refeições no bendito abrigo que chamávamos de Hotel. A taxa era de 40,00 

cruzeiros por diária. Na verdade, a maioria era indigente e eu os sustentava sem 

qualquer ajuda que não fosse lançada em meu rosto ou alegada por toda a parte. 

Meus irmãos, é muito fácil oferecer alguns quilos em gêneros alimentícios, 

porém, oferecer o próprio sustento dos filhos, tirar-lhes a metade do que lhes é justo e 

em amor do Cristo... oferecer aos que pensávamos serem estranhos não é fácil meus 

irmãos e... eu o fiz. 

Carmem Lúcia, minha filha de 15 anos, Gertrudes minha filha adotiva, Marly 

filha de nossa querida Diretora Irmã Nenen, uma linda jovem Bacharela, todas eu 

incentivava ao trabalho na cozinha para os doentes. Muitas vezes sentia medo que 

elas se envaidecessem com os elogios dos visitantes. 

Um certo dia, em uma das minhas incorporações, recebi uma ordem da 

Diretora que o espírito Secretário do nosso Pai Espiritual Seta Branca, Espírito este 

da razão, porque aqui vivemos sim, o mesmo tinha dito que eu e meu irmão Jair 

teríamos que entregar os nossos veículos em troca de um possante motor de força 

elétrica. Não titubeamos... e assim, eu e meu bom irmão (que é para mim uma força), 

entregamos os  nossos tão úteis carros. 
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Começou então a piorar a minha situação material. Senti que devia me 

preparar-me  e receber as avalanches. 
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(09 de Novembro de 1959 - Data do meu ingresso na ALTA MAGIA). 

 

 

INGRESSO  DE  TIA  NEIVA  NA  ALTA  MAGIA 

 

 

Salve Deus! Ó, Grande Oriente de Oxalá! 

 

1. Triângulo divino do Senhor! 

Neste instante e por  todos os instantes de minha vida, respeito e respeitarei as 

leis do meu Pai que está no Céu. 

 

2. Tudo me vem do Reino de Deus, que está dentro de mim. Preciso e abaterei as 

Trevas! Nada resiste ao poder dinâmico.  

 

3. Escuto a voz do silêncio e nenhuma escuridão é demasiada para a Luz Divina.  

 

4. Sou abençoado pelo Senhor, que habita em mim. Pelo pensamento, neste instante, 

vou controlar minhas forças mentais e vitais.  

 

5. Nenhum pensamento negativo poderá entrar em minha mente, sempre levada pela 

minha vista mental.   

 

6. Iluminada Luz Cósmica! Meu ambiente é meu reflexo de minha mentalidade.  

 

7. Recebo abundante energia do meu reservatório universal. Meu organismo 

executa perfeitamente suas funções.  

 

8. Os meus olhos, os meus ouvidos, entrego neste instante. E pelo pensamento e, 

somente em nome da caridade, pelo amor universal, sem prejuízo de qualquer 

perda espiritual. 

 

9. Entrego-me às forças que separadamente governo. Poder vital, divinal, do meu 

Senhor que está nos Céus, conscientemente tenho o governo, o poder destas 

rédeas. 

 

10. Em todos os instantes da minha vida, o poder destas forças. 

Sinto sempre as rédeas em minhas mãos. 

O Altíssimo tem o seu templo em meu íntimo! 

 

11. Minha maior ambição é o futuro progresso do meu espírito. 

Nada resiste ao poder dinâmico do meu pensamento. 

  

 



- 6 - 

 

12. Preciso transportar-me para o benefício de meu irmão e transportar-me-ei. Em 

breve serei libertado de todos os maus hábitos. Nada resiste ao poder dinâmico! 

 

13. Dentro de poucos instantes, chegarei à Mesa Oriental e minha vista mental 

alcançará a Luz Cósmica. Sou senhor de minha atmosfera mental.  

 

14. Vivo e ajo na absoluta fé que tenho no poder de fazer o que, em nome do Senhor, 

eu quiser. O amor e a chama branca da Vida residem em mim! 

 

 

 

 

SALVE DEUS! 

 

 

 

 

TIA NEIVA 
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26 de Junho de 1965 

(Taguatinga) 

Distribuída em 09/10/84. 

 

 
(6ª CARTA DE TIA NEIVA AOS MESTRES ADJUNTOS RAMAS 2000 HERDEIRO) 

 

Meu filho Jaguar, 

 

A cada dia nossas responsabilidades estão aumentando e, para isso, é preciso 

ficarmos cientes da vida fora da matéria. 

É muito fácil o espírito dela se compenetrar, porém, não é fácil de se adaptar. 

Nos mundos espirituais ou mundos fora da matéria, a vida se compõe de 

“negativo” e “positivo”, isto é, de homem e mulher. O espírito de homem continua 

homem, o espírito de mulher continua mulher, apesar de ser afirmado por alguns 

“iniciados” que o espírito não tem sexo, os meus olhos dizem o contrário. 

A adaptação do homem na vida fora da matéria é difícil, porque sente muitas 

saudades de suas coisas e dos seus entes queridos, nas suas concepções másculas de 

homem terreno, isto, mesmo com o amor dos puros (força de expressão). 

Os espíritos libertos vivem em suas dimensões e se amam com a ternura dos 

anjos. 

Filhos, falamos aqui na adaptação na vida além física mas veja, também, as 

dificuldades que um homem pode encontrar no plano físico, mesmo acompanhado 

por sua ALMA GÊMEA, quando não tem o amor fecundo. 

- Certa vez, na U.E.S.B., dois jovens desejavam se casar. 

Eram ALMAS GÊMEAS. Vi que se tratava de um “absurdo” reajuste. O amor 

daqueles dois jovens daria para enfrentar o mundo, mas três espíritos em reajuste não 

iriam lhes dar tréguas, porém, como tudo depende das reações humanas... 

Tenho sempre que esperar para ver. 

Foi feito o casamento. Tudo muito bem, até que Tânia ficou grávida e o 

espírito COBRADOR, no terceiro mês de gestação, começou a sua cobrança. Tânia e 

Zacarias começaram a receber as VIBRAÇÕES do filho que viria a nascer. Tânia 

começou a ser áspera, não se dominava. A força negativa do filho formou uma 

PAREDE MAGNÉTICA, destruindo superficialmente aquele amor, que seria eterno, 

não havendo motivos para tal destruição. 

Zacarias veio falar comigo. Tânia não quis, alegando que eu a induzia ao 

TRABALHO ESPIRITUAL e se rebelou contra mim. Fiquei em frente de Zacarias 

“sem saber o que dizer”. 

Por fim, disse-lhe que tomasse cuidado com o seu PADRÃO VIBRATÓRIO, 

porém, Zacarias não tinha ESTRUTURA para saber que o  seu filhinho, tão desejado, 

fosse o único responsável por tudo. 

TIA, A SENHORA DISSE QUE O NOSSO AMOR ERA ETERNO, NO 

ENTANTO, TÂNIA, NESTES ÚLTIMOS DIAS, PARECE UMA FERA. NÃO SEI 

COMO UMA PESSOA PODE MUDAR TANTO. E MEU FILHINHO!... 
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Pedi que tivesse paciência e lhe disse que os filhos são PROVAS para a nossa 

EVOLUÇÃO. Porém, de todo jeito que eu fazia, de nada adiantava. 

O homem deve ter uma ESTRUTURA antes do OBSESSOR chegar. O 

OBSESSOR, quando encontra um “lugar”, fica agressivo, as CORRENTES 

REVOLUCIONAM A ALMA e a tendência do homem sem ESTRUTURA 

ESPIRITUAL, é a de se envolver totalmente com as primeiras MANIFESTAÇÕES 

NEGATIVAS. 

Pensando estar sendo traída, Tânia foi buscar um antigo namorado. Este 

namorado lhe daria total infelicidade, pois fora o homem que, sem escrúpulos, a 

havia desonrado e que Zacarias já havia perdoado. 

Zacarias, por outro lado, sofria o frustramento da esposa que, entre tantos 

desatinos, perdera também o filho com vinte dias de nascido. 

Livre das IRRADIAÇÕES, o casal quis voltar ao que era antes da chegada do 

filho, porém, tarde demais. Zacarias perdera a imagem bela de Tânia. Suas constantes 

transformações como MÉDIUM DE INCORPORAÇÃO... para ele, Zacarias, que não 

conhecia o fenômeno, foi o suficiente para distanciar-se de Tânia. 

Pela falta em sua traição, Tânia teve como PAGA a impossibilidade de não ter 

mais filhos. O seu crime fora maior que o de Zacarias, porque a mãe é a 

PROVIDÊNCIA DIVINA DO HOMEM. 

A mulher tem por obrigação defender a criação, tem que lutar pelo filho e 

Tânia envenenara o próprio filho no ventre. Este filho, se fosse criado a MERCÊ das 

FORÇAS IRREGULARES daquele casal, se transformaria num verdadeiro monstro e 

Deus não iria permitir. 

Analisando com clareza, quando temos tolerância e humildade, dominamos 

tudo, a ponto de MUDARMOS O CURSO DE NOSSAS VIDAS. 

- Zacarias tentou buscar uma explicação... 

Se quando o convidei para ingressar na CORRENTE tivesse obedecido, teria 

encontrado o ESCLARECIMENTO do que era necessário e mudado o curso de tudo. 

Criando seu filho, libertando-o do ódio... Uma coisa que poderia ser tão bela... 

e quanto tempo um espírito espera uma oportunidade como esta!... 

 

SALVE DEUS! 

 

 

 

 

TIA NEIVA 
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06/Maio/1974. 

 

PALAVRAS  QUE  ME  SEGURAM  E  SE  RENOVAM  SEMPRE 

 

Certa vez, dois grandes sábios e seguidores de Cristo partiram em uma 

peregrinação e chegaram a uma pequena cidade, onde um povo cristão, feliz, lhes 

acolheu com carinho. Mas, grande era a necessidade daquele povo, em que Jesus 

colocara, também, forças desiguais. 

 

Os sábios Mestres sentiram tanto sua grande necessidade, como, também, um 

toque de vaidade por se verem tão úteis àquele povo. Então, se perguntaram: 

 

- CURAR ou DOUTRINAR aquela gente? 

 

Curar, induzindo-lhes ao trabalho, pois todo aquele que se eleva no trabalho, 

gradativamente, vai recebendo sua lição. A verdadeira lição. A lição com o amor 

extraído do palpitar de sua mente e de seu coração e não a lição da teoria, mesmo que 

de velhos sábios. A lição de um sábio, ontem, pode ser hoje superada por uma 

magnífica manifestação de um discípulo. 

 

O mais velho partiu. O outro, não resistindo à sua vaidade, ficou e foi ensinar. 

Formou sua Academia, limitando aquele povo aos seus conhecimentos. Enquanto o 

que partiu, jogou-se às práticas, escrevendo, traduzindo, acumulando tudo o que via e 

não teve tempo de aproveitar sua linguagem pois, de certa forma, era projetado e 

sempre superado por tudo o que aprendia dos seus discípulos. 

 

Por fim, já de volta, encontram-se com o velhos sábio, que recebe a mais 

ardente das lições: 

 

O encontro com a Caridade. 

 

Aprender trabalhando e não ter a pretensão de saber. 

 

A dor é o espinho no coração do homem. Após extraí-lo, desabrocham 

conhecimentos transcendentais de que NENHUM Mestre é capaz de transmitir. 

 

Forçar a incorporação de um médium é “virar uma página e limitar a sua 

lição”. A faculdade mediúnica é força própria, individual. Cada um a acumula à sua 

maneira. O médium que não dá sua própria mensagem é um falso profeta. 

 

A obrigação do Doutrinador é encaminhar o Discípulo ao Cristo. 

 

TIA NEIVA 
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Vale do Amanhecer, DF / Ano - 1976. 

 

 

Salve Deus! 

 

Na força absoluta deste universo há lírios que se decantam em cada canto e, 

como se ouvissem de Deus, num amor absoluto, desabrocham e começam a vibrar, 

alimentando os olhares, curando na impregnação de seu lugar. O seu aroma se esvai 

nos demais e a brancura no verde lodo o faz mais perfeito, mais lindo, chegando 

mesmo a perfumar quem o colhe e o lodo deixa, porque dele outros lírios nascerão.  

 

Por que não faz o homem como o lírio, simplificando a vida, amando e 

fazendo-se saudades por onde passa? Sim meus filhos, pois as dificuldades da vida 

não são pelas intempéries do tempo, nem tampouco pelos amores que se avizinham; 

não são pelos nossos conflitos e, sim, pela vã tolerância, incapacidade de poder 

assimilar entre o bem e o mal. A falta de consideração em não se encontrar consigo 

mesmo, de saber com quem deverá viver, como viver, enfim, ser honesto consigo 

mesmo para clarear a sua estrada sem se debater, incomodando os demais, fazendo 

dos seus familiares um rosário de dor. 

 

Esta é a mensagem ALUXÃ (*), meus filhos do Amanhecer em Pirapora, que 

EU, tua Mãe Clarividente, em Cristo Jesus, recebe pensando sempre na divina luz em 

Jesus. 

 

Com carinho, 

 

 

 

 

TIA NEIVA 

 

 

 

 

(*) OBS.: Esta carta foi escrita por TIA NEIVA em 1976, especificamente 

dirigida ao Templo de Pirapora - MG, com o seguinte título: MENSAGEM ALUXÃ 

- AMANHECER EM PIRAPORA. 

Por conter uma mensagem tão precisa, simples, de sentido amplo... Decidimos incluí-

la na contagem de Cartas proporcionadas no transcorrer das Aulas Preparatórias, para 

a Iniciação DHARMAN OXINTO... Salve Deus! 
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Vale do Amanhecer, de 09 de Abril de 1978. 

 

Carta Aberta nº 06 

 

 

Querido filho, JAGUAR, 

 

Salve Deus! 

 

Meu filho, quis a vontade de Deus que estivéssemos reunidos neste limiar do 

Terceiro Milênio para o equilíbrio e o amor, na luz da Doutrina Crística, a todos os 

homens e aos espíritos carentes de esclarecimento. Estamos preparados, cheios de 

forças e energias para a execução perfeita desta tarefa Doutrinária para o ajustamento 

das mentes e a perfeita harmonia do nosso universo. Vamos manter o nosso padrão 

vibracional elevado e equilibrada a nossa mente para podermos irradiar a 

tranqüilidade e a paz e com o poder de nosso espírito possamos curar e iluminar a 

todos. Cultive em seu coração o amor, a alegria e o entusiasmo para que em todas as 

horas estejas pronto a emanar e a servir na Lei do Auxílio.  

 

Pai Seta Branca diz que “a humildade e a perseverança de vossos espíritos, 

conduziram-me ao mais alto pedestal de força básica que realizou esta corporação”. 

Mais uma vez, você com seu esforço, amor e humildade encheu de mais alegria o 

coração de nosso Pai tão querido. Meu filho, esta Centúria Lunar é para você mais 

um degrau em sua marcha evolutiva e mais responsabilidade em sua grande missão 

de Mestre nesta Doutrina do Amanhecer. A Centúria significa para o Mestre Apará, a 

Chave de um Portal de Desintegração aos mundos ainda desconhecidos nesta 

encarnação a vocês. Com esta Chave você vai adquirir mil conhecimentos como eu 

recebi. Jesus lhe dê as forças necessárias, aquela força que recebi há 20 anos atrás. 

Busque sempre em suas origens e heranças as energias necessárias para cumprir com 

perfeição sua tarefa cármica e possa sentir-se um homem plenamente realizado e 

possua sempre a paz interior que é indispensável para que seu Sol interior possa 

irradiar e iluminar sua luz por todo este Universo. Conheço bem os seus caminhos e 

peço por você em meus trabalhos.  

 

Com o amor da Mãe em Cristo, 

 

 

 

 

TIA NEIVA 
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Vale do Amanhecer, de 09 de Abril de 1978. 

 

 

Carta Aberta nº 7 

 

 

Querido filho, JAGUAR, 

 

Salve Deus! 

 

Meu filho, dias luminosos, de grandes acontecimentos e manifestações estão se 

aproximando, e nós, a velha Tribo Espartana, conservando a nossa individualidade, 

vamos unidos num só pensamento, por este Universo tão perfeito, impregnando o 

amor, a fé e a humildade de espírito em todos os instantes. Somos Magos do 

Evangelho e, como espadas luminosas, vamos transformando e ensinando, com nossa 

força e conhecimento aqueles que necessitam de esclarecimento. É somente pela 

força do Jaguar, nesta Doutrina do Amanhecer e na dedicação constante de nossas 

vidas por  amor, que podemos manipular as energias e transformar o ódio, a calúnia e 

a inveja, em amor e humildade, nos corações que, doentes de espíritos, permanecem 

no erro. Quantos se perdem por falta de conhecimento e por não terem a sua Lei. Nós 

temos a nossa Lei que é o Amor e o Espírito da Verdade. Vamos amar e na 

simplicidade de nosso coração, distribuir tudo o que recebemos na Lei de Auxílio aos 

nossos semelhantes. 

 

Somente a vontade de Deus nos tem permitido afirmações tão claras, nesta 

passagem para o Terceiro Milênio. Somos a força do Sol e da Lua. Somos um povo 

esclarecido e temos em nosso íntimo o amor e o espírito da verdade. Temos o poder  

em nossas mãos  e assumimos o compromisso de fazer de nossa missão o nosso 

Sacerdócio, pleno de amor. O pão que alimenta nossos espíritos e nos dá a vida é a 

força Doutrinária. Temos o poder mas, para sermos úteis e eficientes, é preciso que 

tenhamos equilibrada e firme a nossa mente e cultivemos a humildade. Vamos levar 

mais a sério o nosso compromisso e busquemos sempre em nossas origens e em 

nossas heranças a energia e a segurança para que possamos seguir com perfeição a 

trajetória que escolhemos quando assumimos vir a este planeta para redimir as nossas 

culpas e débitos contraídos em outras encarnações. Vou sempre em Xingu, em busca 

das mais puras Energias para o conforto e harmonia da cura do Corpo e do Espírito e 

desenvolvimento de vossas vidas materiais. Força de Xingu é força Vital. 

 

Meu filho, vamos elevar a nossa mente a Jesus para que nossas vibrações 

cheguem constantes ao Oráculo de Simiromba, emitindo e irradiando o amor. Que a 

conduta Doutrinária e a conduta de sua vida de caminheiro seja perfeita para que 

possa equilibrar os três Reinos de seu  Centro Coronário e seu Sol interior possa 

irradiar sua luz bendita. O homem equilibrado é a presença divina na Terra, 

realizando,  com  sua mente sábia uma constante Conjunção dos dois Planos, levando 
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sua vida na simplicidade e disponibilidade a iluminar com o seu trabalho espiritual 

constante. 

 

Sinto a cada instante as vibrações de cada um de meus filhos e estou sempre 

procurando aliviar as suas dores. Sei  que  dores  e  angústias  afligem o seu coração e  

que pesado é o seu fardo. Meu filho, os nossos destinos cármicos têm exigido de nós 

momentos de grandes sofrimentos, mas confiantes vamos prosseguindo em nossa 

caminhada em busca de mais evolução e das realizações que desejamos. É somente 

pela dedicação cheia de amor de nossas vidas, na Lei de Auxílio que conseguiremos  

aliviar nossos momentos cármicos. Com o nosso trabalho espiritual podemos nos 

evoluir e dar tudo de nós. É curando as dores dos nossos irmãos que curamos as 

nossas dores e sofrimentos. Jesus lhe conceda o entendimento e a sabedoria, para que 

esta Mensagem seja para você um caminho seguro e aumente o seu entusiasmo nesta 

jornada. Que em todas as horas esteja o seu espírito possuindo a paz interior. 

 

Seja esta cartinha um despertar da 

 

Mãe em Cristo, 

 

 

 

 

TIA NEIVA 
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Vale do Amanhecer, 24 de Junho de 1978. 

 

 

Meu Filho, 

 

O Doutrinador é um poderoso foco de Luz, cujos raios atingem a fronteira 

intelectual que ilumina todo ciclo da vida. Ele esclarece e justifica as chamadas 

Ciências Ocultas, explicando racionalmente suas deduções, os porquês da vida astral 

e física. 

 

É o canto universal, é a vida de povos com caráter e sua natureza. Estão sempre 

a receber a mais viva luz. 

 

Ser um Doutrinador é ser um profundo conhecedor, até ser um cientista. Sim, 

cientista é ter o conhecimento  das coisas, dos fatos e dos fenômenos em si mesmo, 

em sua natureza e em suas origens. Analisa e expõe a sua origem da evolução 

humana; a criação das matérias, o significado de átomos e células, a formação dos 

seres, a força psíquica proporcionadamente. O Doutrinador utiliza de seus 

conhecimentos fundamentais, cuja linguagem é sempre clara. É ciência da luz e do 

fenômeno simples, dirigindo somente o seu raciocínio, sem esquecer a independência 

de seu caráter. A sinceridade e suas convicções provam o fato de ser um Doutrinador. 

Para nunca se enganar, persuasivo autor; sempre de olhos abertos, sempre no alerta 

dos fatos, dos fenômenos da vida; sempre o sentido no fenômeno e na vida fora da 

matéria. O Doutrinador deve sentir-se o “extraordinário”, sublime palpitante de sua 

silenciosa manifestação doutrinária nos extra-sensoriais e no homem, até sentir estar 

penetrando em suas três emissões; sempre exposto à Justiça Universal. 

 

Expressivo atento é o Doutrinador confiante. 

 

Assim é o Doutrinador! 

 

Com carinho, a Mãe em Cristo, 

 

 

 

 

TIA NEIVA 
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Tia Neiva 

03.Julho.78 

Página 08 

 

PEQUENA  PÁGINA  DE  UM  DIÁRIO 

 

 

Salve Deus! 

 

Os valores do Céu são autênticos, sem falsidades... Então porque é triste o que 

as vezes expresso? 

Aqui na Terra fizemos uma lei e nos complicamos muito. Por ela tentamos 

afirmar aos olhos dos outros o que na realidade não sentimos. 

A sociedade nos ensina tudo o que é bom e honesto, porém a maioria não 

entende a mensagem e começa a pesar na “balança” o ouro e a prata deste mundo e 

vão abandonando os seus fornecedores que são o Sol e a Lua, com as forças 

energéticas que nos anodizam, proporcionando a condição para bem assumir os 

nossos destinos cármicos, desenvolvendo o poder que está oculto em nós mesmos. 

Sim, Filho:  

Existe um Sol Interior em nós mesmos que nos anodiza, colorindo os nossos 

pensamentos. 

Meu Filho Jaguar, a Lua que falo representa a Prata e o Sol que falo representa 

o Ouro. Em desarmonia, as impregnações cármicas se aninham formando as doenças 

e mesmo as obsessões e, quando harmonizados, na constância dos Trabalhos, na 

conduta doutrinária a Lua busca no Neutrôm estas impregnações e, de conformidade 

com o seu Sol Interior, vai separando na força centrífuga para o seu bem. 

Quantas vezes vejo uma “perda” em um filho e, à noite, nas minhas 

madrugadas, vejo os Grandes Cavaleiros e Guias Missionárias assumindo aquelas 

dívidas pelo compromisso missionário, livrando aquele filho de enfermidades 

incuráveis. 

Pela manhã, vem o vento trazendo o Prana manipulado do Sol e da Lua em seu 

ventre, com a mesma harmonia... e aquele filho ao se levantar, continua lamentando a  

perda do seu ouro pesado. 

Quantas vezes, quantas vezes presencio o vento levar em seu seio um triste 

fardo de um filho, e ele a reclamar. 

Eis porque, as vezes, a minha expressão é triste. 

Salve Deus! 

 

NEIVA 

 

EDITADA EM 1° DE MAIO DE 1988. 
VALE DO AMANHECER, BRASÍLIA-DF 
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30 de Dezembro de 1978. 

 

 

Meu filho Jaguar, 

 

Raio Lunar! Da Comunicação do Poder na ordem e no amor, neste universo 

perfeito, muito tens a revelar porque, filho, as estrelas do teu caminho vivem em ti, 

buscando e reparando em tua boca e em teus ouvidos, dando conta em teus misteres. 

 

Não temas, não se amedrontes diante da posteridade, porém, saibas que pelo 

poder do teu juramento muito tens a respeitar. Tomaste o Cálice que percorre todo o 

teu ser, entregaste a tua voz a bem do Espírito da Verdade. 

 

E hoje, filho querido do meu coração, recebestes em troca o Canto Universal. 

 

Todo o universo ouve o juramento que fizestes, com as seguintes palavras: Oh 

Senhor! Fira-me quando meu pensamento afastar-se de ti! E mais, ao tomar o Cálice: 

Este é o teu sangue, ninguém jamais poderá contaminar-se por mim. De Deus terás 

tudo por estas palavras. 

 

Amando cada vez mais, 

 

o teu Pai, 

 

SETA BRANCA, em Cristo Jesus 

 

Simiromba também teu Pai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se um dia cansares de ler esta carta, arremesse-a sobre as chamas que lhe convier. 
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Vale do Amanhecer, DF, 05.03.1979. 

 

 

“CARTA  DAS  FORÇAS” 

 

 

Meu Filho Jaguar, Salve Deus! 

 

Nossa vida é uma grande jornada, onde as dificuldades constantemente nos 

abalam. Filho, continue a lutar, porque só cai aquele que não está seguro em si 

mesmo. 

Continue, filho, a lutar, certo de uma coisa, só são derrotados os que acreditam 

na derrota. 

Conserve a sua liberdade, respeitando a liberdade dos outros. Não se esqueças, 

também, que você é o seu maior valor, a sua maior fortuna. Se você estiver preso por 

pensamentos negativos, de nada valerá toda riqueza do mundo, toda a felicidade 

possível. 

Tens uma missão a cumprir, explique ao mundo o caminho que o homem 

deverá tomar, mesmo ao mais íntimo ser que Deus te confiou, principalmente se ele 

ainda vive em seu teto, junto a ti. Sejas confiante, emane a tua força doutrinária, para 

que seja completa a sua Doutrina. Não deixe, não siga, ficando alguém a sussurrar 

outra melodia junto a ti. Não se esqueças que a tua Doutrina é uma força poderosa, 

que uma vez desenvolvida, permite a realização de todos o seu anseios e, que 

desenvolvida esta faculdade, terás, também, condições de modificar a sua natureza, 

vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, até vencer a morte. 

Procure confortar os infelizes, os incompreendidos, mesmo que estes estejam 

contra você. Seja prático e não se afaste das metas racionais, nem queira obter 

resultado do seu trabalho e suas caridades. Procure amar a vida em todos os ângulos, 

faça do que te resta deste terceiro plano o mais agradável possível. Procure prolongar 

a sua existência, aproveitando o melhor possível, sempre em fins respeitáveis, não se 

esquecendo, também, que não há condenação para o “pecador” e, sim uma reparação 

do seus erros. 

Ser humilde é ser amor. Ser humilde é ser manso de coração, é ser tratável. 

Toda filosofia exige a humanidade de tratamento, principalmente, àqueles que 

precisam de nossos cuidados. 

Vamos falar nas forças existentes. Filho, o homem pelo equilíbrio de sua Orbe, 

tem condições de atrair forças incomparáveis. Nas suas manifestações, sujeito em sua 

Conduta Doutrinária a conduzir FORÇA MEDIÚNICA, FORÇA DIRETA, FORÇA 

NEGATIVA E FORÇAS CRUZADAS. 

A FORÇA CÓSMICA, força que, normalmente se conduz na Lei de Auxílio, 

comum à Lei Espírita. Vem também, a FORÇA ABSOLUTA, vem, também, a 

FORÇA NATIVA ABSOLUTA e FORÇA NATIVA ABSOLUTA DE HERANÇA. 

Podem  ser  emitidas  de diversos planos, sem que se dê conta de onde elas vêm. Uma 
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prece que se emite com palavras ou estilo Iniciático pode-se receber no caso, uma 

FORÇA ABSOLUTA NATIVA. 

A simbolização, no pensamento, vai refletindo e formando no NEUTRÔM, 

formando,  também,  um estado de consciência, onde sua própria FORÇA ou 

Conduta Doutrinária, vai conscientizando cada vez mais, formando um círculo no 

Interoceptível, onde a própria EMISSÃO ou CANAL DE EMISSÃO leva para onde 

for preciso. Se estivermos na Lei de Auxílio, vão para os hospitais, presídios, digo, na 

dor. 

O homem cria a sua própria imagem e vive os seus pensamentos. Evolução, 

significa, acima de tudo, o poder criador. 

Todo o cuidado é pouco, devem cuidar sempre, na Individualidade. Não se 

esqueça, filho, que as FORÇAS se impõe em nós. Sim, as FORÇAS se impõe em 

todos os sentidos, basta dizer que uma proteção, uma proteção generalizada, como 

chamamos, é uma Corrente Magnética que se equiparando as nossas, entra em 

aniquilação, para decompor a Corrente Magnética animal, que está atuando em 

desarmonia. 

Dizemos: - Deus está comigo e, então, não temo nada! 

É neste instante que há uma razão. 

Uma pessoa religiosa, recebe, realmente, esta espécie de proteção. 

A proteção é aplicada a todas as vidas deste planeta, até o animal se liberta de 

suas enfermidades. Sim, filho, sei que sua cabecinha é pequena, porém, pense bem! 

O que é a compreensão da morte? 

Resulta do que entendemos da vida. 

Todos os que se prendem pelo pensamento, se prendem pela vida. Convém 

insistir contra a violência de nossas mentes. A ciência social de hoje, ensina o nosso 

desenvolvimento, porém, antes, deviam ensinar ao homem, se libertar dos seus 

pensamentos; uma mente livre, um homem livre de pensamentos. 

Não se cruza uma FORÇA. As FORÇAS dificilmente se cruzam. Sim, filho, 

uma FORÇA CRUZADA... Salve Deus! 

Eu conheci uma certa senhora de nome Calú, que era macumbeira e ninguém 

brincava com ela. De fato, eu fui acompanha-la... Era perto da U.E.S.B. Foi feita uma 

matança de bicho; foi uma coisa tão violenta que eu de um canto, tive medo. Contei 

na U.E.S.B. o que vira e tive o resultado. Disseram que um certo fazendeiro que se 

candidatava a Deputado Estadual queria abater o seu adversário. Fiquei muito 

impressionada e fui, voluntariamente, conhecer o paradeiro da vítima, soube e o 

encontrei; qual não foi a minha surpresa, ele estava apenas com uma FORÇA 

ESPARSA DE UM CRUZAMENTO. Dez dias depois, os animais estavam 

amarrados nas árvores, ainda intactos. Mais de dois Bodes pendurados nas árvores, e 

outros bichos que não sei bem agora, no momento. Estavam secos, não tinham mau 

cheiro, nem nada. Era apenas uma FORÇA ESPARSA, ou melhor, um 

CRUZAMENTO ESPARSO. Cruzamento, FORÇA CRUZADA na Macumba é 

realmente grave, muito grave. 

Pelo simples descuido nos Templos, pegamos uma FORÇA ESPARSA. 
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A FORÇA CRUZADA é algo delicado em todos os sentidos. A FORÇA que 

não se cruza é a FORÇA ABSOLUTA, projetada forte, de poder, simplesmente 

objetiva. 

A FORÇA CRUZADA dos CABLOCOS com os PRETOS VELHOS é 

CURADORA e DESOBSESSIVA. Se houver um descuido ou desrespeito eles em 

vez de projetar na sua necessidade, ela fica em torno dos seus caminhos, tomando 

conta de sua visão e, poderás sofrer por um longo tempo, porque ela passa a alimentar 

os seus “Elítrios”. 

Salve Deus! 

Sendo cruzada pelo Exús, tudo mal, não preciso explicar... 

Se recebermos uma FORÇA CRUZADA por Exús e tivermos bem assistidos 

por nossos MENTORES, ela muito pouco poderá nos aborrecer. 

Os fenômenos dos quais falamos, são forçados por amor ou por desespero. 

Passamos a falar nas FORÇAS existentes, sendo que de qualquer maneira, fica 

intacta a experiência acima. As FORÇAS se dividem, só não podemos é pesa-las, ou 

melhor, calcular o que vem quando evocamos. 

As FORÇAS são um conjunto de Magnético num ritmo acelerado, conduzido 

num “Balet” de luzes, onde passam as Grandes Cassandras levadas pela FORÇA de 

MORSA, o VENTO; vão se aninhando onde lhe convém. 

Salve Deus, meus filhos. Vejam onde podemos chegar. 

Nesta pequena Carta, quero que pensem e analisem, o quanto a sua mente 

puder. 

 

Com carinho a Mãe em Cristo, 

 

 

 

 

TIA NEIVA 
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1º  DE  MAIO  DE  1980  -  O  DIA  DAS  CINCO  RAÍZES 

 

 

O  SACRIFÍCIO  DE  VELEDA 

 

VELEDA era um Jaguar, um espírito nobre que, com seus olhos, dominava as 

mentes e via quadros do passado, do presente e do futuro. Pitonisa dos Germânicos, 

suas profecias eram sagradas e não sofria qualquer forma de pressão entre o seu povo.  

 

Foi chamada a Roma, onde sua fama tinha chegado, para ver o quadro do 

imperador Vespasiano. 

  

Quando chegou a Roma, não conteve seu desprezo pela vida que levavam. 

Naquela época, a cidade atingia o apogeu de sua vida de devassidão e orgias. 

  

Conduzida até o Imperador, Veleda previu a invasão dos Vikings, guerreiros 

mascarados que, vindos do Norte, iriam destroçar os romanos e liquidar a cidade. 

  

Cheio de ira, Vespasiano mandou prendê-la. Veleda era uma feiticeira - dizia 

ele - e não havia lugar para ela em Roma. Decidiu que somente a morte seria o 

castigo para quem ousava dizer que Roma teria um fim. 

 

Vespasiano mandou conduzi-la à praça pública onde, exposta ao povo, seria 

julgada pelo crime de prever o fim de Roma. Junto a uma cruz, Veleda recebeu com 

carinho e amor aqueles que a seguiam, que a entendiam como espírito superior que 

era e, já sabendo o destino que a aguardava, despediu-se de seus guerreiros e de suas 

tropas. 

  

Depois, conduzida por centuriões romanos, foi amarrada a uma biga, sendo 

esquartejada pelos cavalos a galope. 

  

Agora, no 1º de Maio de 1980, revivemos os últimos momentos de Veleda e 

penetramos no nosso QUINTO. 

 

Porque Veleda era uma conjunção de CINCO RAÍZES e representava uma 

força viva. 

 

SALVE DEUS! 

 

 

TIA NEIVA 
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(Mensagem escrita em 5 de Julho de 1980). 

 

 

MEU FILHO, 

 

 

 

SALVE DEUS! 

 

NÃO SERÁS MAIS COMO A NUVEM QUE VIVE A VAGUEAR NO 

CAMINHO DO VENTO DO MUNDO. 

  

PORQUE QUIS A VONTADE DE DEUS TE AGRACIAR COM ESTE RICO 

CAVALEIRO DA LANÇA, COMPANHEIRO DA ÚLTIMA HORA, VINDO DE 

MUNDOS AFINS DA LUZ E DO AMOR, COM A MISSÃO, NESTA JORNADA, 

DE AVALIAR CONTIGO, NOS CARREIROS TERRESTRES, E ALIVIAR OS 

TEUS TRISTES DESTINOS CÁRMICOS.  

 

PORQUE, FILHO, OS CRISTÃOS APONTAM OS ANJOS, OS 

CIENTISTAS ENGRANDECEM A TERRA.  

 

A DOUTRINA JUNTA OS DOIS E FORMA A LUZ PARA A NOVA ERA.  

 

CONTIGO ELE CAMINHARÁ, SE TIVERES A FÉ DO TEU AMOR! 

 

E NÃO TERÁS TAMBÉM CREPÚSCULO.  

 

JESUS, QUE É TESTEMUNHA DOS MEUS OLHOS, RESPONDERÁ POR 

MIM, NA LUZ DE NOSSO PAI, QUE É SIMIROMBA DE DEUS! 

 

A MÃE EM CRISTO, 

 

 

TIA NEIVA 
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Vale do Amanhecer, 20 de Novembro de 1980. 

 

 

Salve Deus! 

 

Meus Filhos! 

 

 

Eu estava no Canal Vermelho, quando um certo homem, vindo recentemente da 

Terra passou, aliás, sem me conhecer e sem conhecer ninguém. 

 

Alguém, perto de mim, comentou: 

 

- Olha, Tia Neiva, este homem. Veio recentemente da Terra. Ainda tem a 

aparência de físico. Este homem sofreu tanto... Foi caluniado pelo seu vizinho e 

terminou seus dias na prisão. Perdeu a família. Sim, filhos, mulher... É terrível o 

mundo de expiação! 

 

- O senhor o conhece? Perguntei. 

 

- Não, Tia Neiva. Aqui, a própria aura esclarece tudo e, assim, sei. 

 

Pensei: 

 

- Se assim na Terra fosse, logo se consertariam tantas mentiras... 

 

Lembrei-me de mim e de meus consulentes. 

 

Salve Deus! 

 

 

 

 

TIA NEIVA 
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Vale do Amanhecer, 18 de Fevereiro de 1981. 

 

 

NINFAS  CONSAGRADAS  PELO  REINO  CENTRAL 

 

Salve Deus, minhas filhas. 

 

Gostaria imensamente que cada uma de vocês fizesse um sincero exame de 

consciência e despertassem para o importante papel que, por Deus, lhes foi confiado, 

nesse limiar do III Milênio, quando temos tanto trabalho a realizar, desempenhando 

as suas funções como verdadeiras missionárias que são. 

 

Porque, minhas filhas, é muito triste ver que o desequilíbrio começa a se 

alastrar, insinuando-se em seus corações e em suas mentes, tornando difíceis as 

tarefas mais simples, desarmonizando os trabalhos, gerando rivalidades que criam 

profundos abismos entre vocês e entre as falanges missionárias e, o que é pior, 

causando desilusões profundas aos que contavam com o seu apoio e com o seu amor. 

 

A inveja e o ciúme são frutos da insegurança. E esta é provocada por fatores 

que devemos combater. Quanto maior for o conhecimento dentro da conduta 

doutrinária, quanto mais participarem dos trabalhos no Templo, mais confiança vão 

adquirindo e, assim, a insegurança vai acabando. Também deve ser evitado o excesso 

de confiança, pensando que nada mais têm a aprender, e cair no feio abismo da 

vaidade. 

 

Sempre que envergarem seus uniformes, suas indumentárias, devem deixar que 

a individualidade passe a conduzi-las. Esqueçam os problemas, as dores que 

perturbam a personalidade e procurem dedicar-se, dando o melhor de si, levando a 

Lei do Auxílio onde quer que se faça necessário. Porque é terrível o efeito de uma 

negativa para o trabalho, pelo simples motivo de não estar disposta ou por não ter 

sido escalada especificamente para aquilo. Quando há escassez de ninfas, não se 

justifica que, por simples questão de preferência, haja mais ninfas do que o necessário 

para a realização de um trabalho, ficando outro paralisado. 

 

Vamos, mesmo que com esforço, nos tornarmos prestativas, cuidando de tudo e 

de todos com atenção e carinho, fazendo com que as pessoas se sintam bem com 

nossa presença, que nossa vibração transmita serenidade e equilíbrio. Vamos 

valorizar o trabalho de cada uma e das falanges missionárias e, em lugar de criar tolas 

rivalidades, é preciso ter a preocupação de agir em conjunto e harmonia, juntando as 

forças, abrindo os corações, irmanando-se com todos na importante tarefa de auxiliar 

aos que necessitam. 

 

É preciso ter muito cuidado para não decepcionar os que as cercam e, 

principalmente, as Guias Missionárias, os Grandes Iniciados, que criam, em cada uma 
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de vocês, essa beleza interior, essa força, o amor incondicional, abrindo seus 

caminhos para a luz e a paz, a felicidade no cumprimento de suas missões. 

 

Junto a seus Mestres, ou nas falanges missionárias, busquem sempre servir 

dentro da Lei Crística, com amor, tolerância e humildade. 

 

Salve Deus! 

 

Com carinho, a Mãe em Cristo, 

 

 

 

 

TIA NEIVA 
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Vale do Amanhecer, 1º de Maio de 1981. 

 

 

BIOGRAFIA  DO  DOUTRINADOR 

 

Salve Deus! 

O sol ainda brilhava no poente e, no céu, duas aves trançavam em espirais 

imensas, sempre longe uma da outra. 

Pensei: deve ser um casal... Porém, sua realização não consiste tão somente na 

distância, e, sim, na confiança de uma na outra. 

Calma, continuei minha viagem. 

Agora, guiava meu carro, sentindo imensas saudades e uma segurança que até 

então nunca tivera. 

O que me faltava? Asas? Liberdade? 

Não! Tinha tudo. 

E eu velava as lágrimas inoportunas. 

- Não! O pranto vai atrapalhar este enigma que me vai n’alma – gritava eu de 

quando em vez. 

Passou-se algum tempo. 

Soube, então, que havia razão naquelas saudades. 

O mundo se descortinou à minha frente - o mundo onde as razões se 

encontram. Isso foi no dia 1° de MAIO de 1959. 

Por Deus, em uma reunião da UESB, nasceu o DOUTRINADOR! 

Hoje, tenho que guiar esta imensa nave espacial que é a DOUTRINA DO 

AMANHECER. 

Continuo vendo aves no céu a voltear. Seriam as mesmas que vi há vinte e um 

anos atrás? 

Mas, que importa? 

Pelo que me disseram os meus olhos de clarividente, vi que a questão não é tão 

somente estar juntos, mas, como aquelas aves, estar em SINTONIA. 

Junto a mim, na longa estrada, em direção à porta estreita, está comigo o 

DOUTRINADOR... 

Em sintonia! 

Vinte e um anos se passaram. 

Legiões de espíritos foram para o Céu. 

Legiões de espíritos trabalharam comigo na Terra. 

O enigma do mundo tem agora um farol que brilha: 

O mundo tem, agora, o DOUTRINADOR! 

 

 

TIA NEIVA 
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Brasília (Hospital Santa Lúcia), 27 de Outubro de 1981. 

 

 

Meu Filho Jaguar, Salve Deus! 

 

Sabemos que existem muitas mediunidades, porém o Doutrinador e o Apará 

são a base para seguir a missão. Sem o desenvolvimento de um desses aspectos nada 

é feito no plano iniciático. 

 

Muitas vezes eu me vejo em situações difíceis, para depois ver um médium se 

acomodar, acomodando-se em sua mediunidade. 

 

Todo homem tem sua missão na Terra e, geralmente, vem com seu plexo 

aberto para cada missão. É possível, também, completar o seu tempo em uma e se 

voltar para outra missão, com muito cuidado, porque cada desenvolvimento 

desenvolve, também, o seu plexo nos três reinos de sua natureza. Naturalmente, é 

desenvolvido de acordo com a sua missão. 

 

Resumindo, veremos que o plexo nervoso é um universo perfeito, em 

miniatura. É o plexo mais dinâmico de nossas emoções. No fundo, é quem governa 

todos os nossos desejos e é coerente com a vida na Terra: vida, nascimento e morte. É 

condensado em células vivas. 

 

Os plexos regulam os movimentos, sem participação do cérebro, 

automaticamente, por impulsos vindos dos plexos correspondentes. Os plexos 

influenciam o ritmo da vida psíquica, fazendo, sempre, as suas modificações quando 

se deslocam um sobre o outro. E isto acontece pelo desenvolvimento e pelas 

consagrações. 

 

O médium desenvolvido não deve ficar muito tempo fora da Lei de Auxílio, 

pelo perigo de adoecer. O trabalho e os seus sentimentos são o que alimentam todos 

os casos do sistema nervoso. 

 

O veículo do recebimento desta força armazenada no centro apropriado - que é 

o plexo - emite, também, nos orgãos internos, segundo sua necessidade momentânea, 

na concentração das forças centrífuga e centrípeta. 

 

Eis porque não tenho medo de mistificação destes aparelhos benditos de Deus. 

Seus bônus são luminosos porque fluem de seu plexo, que reserva, também, o seu Sol 

Interior de suas três naturezas. Isto digo do Doutrinador e do Apará. 

 

É reparado, filho, que as iniciações são bem diferentes. Cada mediunidade é 

regulada à sua faixa, que são, também, as doze chaves do Ciclo Evangélico Iniciático, 
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após receber o mercúrio significativo, sal, perfume e mirra. Tal é a origem desta 

tradição cabalística que compõe toda a Magia em uma só palavra: CONSCIÊNCIA! 

 

Traduzir este conhecimento é ter a chave e estar a caminho de Deus. E só nos 

colocamos a caminho de Deus no Segundo Verbo, que é a palavra realizada por 

ATOS na linha do amor e na linha do desespero. 

 

Por exemplo: eu estou no Segundo Verbo. Sou uma AGLA. E só podemos nos 

dar ao luxo de ser uma AGLA quando temos consciência de todas as coisas e 

passamos pelas dores da Terra. 

 

Filho, no dia em que fui consagrada como Koatay 108, não tive tanta emoção, 

ou não foi igual, àquele do meu ingresso no Segundo Verbo AGLA. 

 

- AGLA! – gritaram - AGLA KOATAY 108! 

 

- Vou morrer! – pensei - Não é possível! 

 

Tive medo da regressão, lembrando-me das palavras dos Sábios: 

 

Não farás o que a natureza não faz, e a natureza fará o que tu poderás fazer! 

Confiamos a ti todas as iniciações dolorosas, e nos devolveste obra de ATOS. 

Pronunciamos cabalisticamente o nome AGLA porque sofrestes as provas da 

iniciação. Vire-se para o Oriente, porque tens o poder das três raízes na figura de 

KOATAY 108, do Grande MORGANO 108 - O Grande Talismã MORGANO 108! 

 

Sim, filho, mesmo as grandes iniciações tem as suas regressões, às vezes muito 

maiores que as nossas. E na Magia de Nosso Senhor Jesus Cristo - a única que eu 

conheço - e que também não aceita interferências, há regressão, mesmo pela dor 

cármica. 

 

Ao Iniciado de Nosso Senhor Jesus Cristo não é admissível, no mundo 

cabalístico, dizer que cometeu desatinos levado por correntes negativas. 

CONSCIÊNCIA é a palavra... 

 

Se a consciência falhar, entra no quadro de regressão, porém sem qualquer 

prejuízo do destino traçado aqui na Terra. Somente a esquizofrenia dá este direito, 

porque os esquizofrênicos recebem pelo seu triste compromisso. O esquizofrênico é 

atingido em seus dois sistemas: cérebro-espinhal, que serve as ações e movimentos 

controlados pelo perispírito e o vago-simpático, que realiza as funções da vida 

vegetativa. 
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Somente os grande cientistas voltam com este compromisso, para desafiar sua 

ciência sem a ciência de Deus. Porém, ainda não conseguiram, porque, sem Deus, o 

homem não se encontra senão com sua própria esquizofrenia. 

 

Em resumo: o iniciado, que fez sua consagração consciente, só irá errar se for 

esquizofrênico. Estaciona, porém não regride. A regressão, repito, não tira nada físico 

e não muda o curso da vida. Apenas, perdendo sua proteção, o mesmo sofria mais, 

uma vez que a proteção o vinha ajudando. 

 

Chamamos desagregação de afeto à estabilidade de contínuas renovações das 

células. A força de energia, força magnética, que muitos homem possuem em 

abundância para grandes curas e que, apesar de tudo que aprenderam, se deixam ficar 

em seu bem-estar, até que este potencial se acabe. 

 

Salve Deus, filho! Aos poucos vou mostrando os comandos da Magia 

Cabalística. 

 

Não reparem esta cartinha, se ela estiver confusa. Estou aproveitando as horas 

aqui no hospital, com o pensamento sempre voltado para o meu filho em Cristo Jesus. 

 

 

 

 

TIA NEIVA 
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Vale do Amanhecer, 26 de Dezembro de 1981. 

 

 

LEI  DO  ADJUNTO  KOATAY  108  TRIADA  “SIVANS” 

 

 

O Mestre Adjunto Koatay 108 “SIVANS”, continuação da ordem dos Ramas e 

Rajas, é Adjunto para qualquer iniciação, até mesmo a presidência evangélica 

iniciática nos templos, no seu próprio templo, se assim lhe convier, porque o Adjunto 

Koatay 108 Triada “Sivans” é também um herdeiro. Herdeiro como os Ramas e os 

Rajas são herdeiros. Os Adjuntos Koatay 108 Triadas “Sivans” são ilimitados, porém 

por três anos terão que acompanhar o seu Adjunto e trabalhar paralelo com ele. Caso 

haja necessidade de o Adjunto herdeiro (Rama ou Raja), convocar este Mestre 

(SIVANS), para os seus trabalhos, ele, desde já, deverá saber que obedecemos a uma 

hierarquia. Claro que tudo será pelo amor incondicional! Não existe a ordem forçada, 

mas uma lei que obedecemos com -0- em Cristo Jesus.  

 

Os “SIVANS” são Mestres, principalmente Mestres Luz, que se encontram em 

qualquer desenvolvimento evangélico iniciático. Só poderá ser um “SIVANS” o 

Mestre que tem boa dicção e escolaridade. A individualidade do Mestre fica a mercê 

de sua consciência. Não se esqueça meu filho, a vida iniciática evangélica é força, 

razão e consciência. Religião é conduta doutrinária na família e em DEUS!   

 

Com carinho a Mãe em Cristo, 

 

 

 

 

TIA NEIVA 
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Vale do Amanhecer, 12 de Agosto de 1982. 

 

 

Salve Deus, Meus Filhos! 

 

Meus Mestres Jaguares, 

 

 

O motivo desta transmutação é porque nós, Jaguares, temos por missão velar 

pela dor alheia. Não é porque amanhã será sexta-feira treze, mas eu sempre lhes 

ensinei que a vibração é o princípio de tudo. 

 

A vibração tem destruído e, até mesmo, enlouquecido muitas autoridades neste 

Brasil. A vibração do mês de agosto, em datas periódicas, vem fazendo muita 

destruição. Nós estamos aqui, agora; Eu lhes chamei para conseguir impedir o que já 

está escrito para amanhã. O fenômeno sem importância, natural, deste cometa 

manipulado com as vibrações que já estão em pauta, poderemos ter, inclusive, um dia 

de escuridão, o que os cientistas haviam dito para Agosto. 

 

Eu vejo três acontecimentos até o dia trinta e um de agosto. Farei a chamada e 

espero que a prece de Simiromba tire a sintonia destes fatos, que na minha 

clarividência me fazem recordar a toda hora. 

 

Por isto que lhes chamei, mesmo sabendo que não poderia estar entre vocês, 

mas o importante é que todos façam também suas emissões, porque são fenômenos 

universais. Não tenham dúvidas que vai agitar muita gente que bem poderão fazer o 

mal entre si. 

 

Salve Deus, e até o dia 31 nós iremos fazer o meu 3º Sétimo e, tenho certeza 

que nós podemos evitar qualquer incompreensão dos muitos desatinos das coisas que 

eu vejo e, ainda não sei explicar claramente a vocês. 

 

Que Jesus nos Ilumine, 

 

 

 

A Mãe em Cristo, 

 

 

 

TIA NEIVA 
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Vale do Amanhecer, 05/02/83. 

 

 

Salve Deus! 

 

“NINFAS  JANDAS” 

 

A Ninfa JANDAS, Missionária Sol que assumirá a responsabilidade das 

Consagrações Iniciáticas dos Mestres. 

COMPONENTES: Ninfa Sol Yuricy DELMA. 

Essa Ninfa poderá designar outras Ninfas se lhe convier e, eu, sua Mãe 

Clarividente as Consagrarei. 

ATRIBUIÇÕES: 

- A Ninfa JANDAS, deve estar presente em todas as Consagrações Iniciáticas 

de Elevação de Espadas, Consagrações de Talismãs, Consagrações de Centúria, de 

Cavaleiros Especiais, de Adjuntos e outras consagrações que vierem. 

- Invocações nos trabalhos de Leito Magnético, Unificação, Quadrante e Dia 

do Doutrinador (1º de Maio). 

- Estar ciente das Iniciações de Mestres Voluntários que vierem dos templos 

externos e não podem esperar o dia escalado para as Elevações, Iniciações e 

Consagrações. 

- Coordenar as Ninfas Missionárias que irão participar dos Rituais. 

- Organizar o Ritual da Benção do Pai Seta Branca no Templo Mãe. 

- A Ninfa JANDAS deve estar sempre atenta e apresentar-me um relatório 

mensal da realização de seus trabalhos, bem como, apresentá-lo, também, ao seu 

Adjunto Maior. 

- Deverá se conscientizar de sua Missão e no caso designar outras Ninfas, 

deverá fazer escalas, observando as escalas das Falanges Missionárias. 

Meus Mestres e minhas filhas que vão assumir essa nobre responsabilidade. 

Espero de vocês o amor nas maneiras, na Lei, na ordem e na execução de suas 

tarefas.  

Espero que se recordem sempre de mim quando estiverem impacientes em suas 

atribuições com as falhas dos outros. Lembrem-se, sempre, de que entre ele e você, 

estou Eu. Lembrem-se das palavras que digo a vocês quando não estão certos, quando 

têm algum erro de Doutrina. Muito amor, meus filhos, com amor nós conseguiremos 

a nossa realização. Lembrem-se, Mestres ensinando Mestres. 

Esqueça sempre que você é lei e que a lei existe. Você é a palavra, a minha 

palavra com -0- em Cristo Jesus. 

 

Com carinho a Mãe em Cristo Jesus, 

 

 

TIA NEIVA 
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Vale do Amanhecer, 30/03/83. 

 

 

SALVE DEUS! 

 

 

“O  REGENTE” 

 

Regente é um Trino Venário. É um Mestre que se coloca junto ao seu 

ADJUNTO assumindo toda a burocracia. Participa, representa, caminha lado a lado 

com seu ADJUNTO sempre observando a conduta de nossa Doutrina, fazendo-a ser 

respeitada pois tem a orientação direta do Ministro a quem pertence seu Povo. 

Procura organizar uma pasta com a relação atualizada dos componentes do 

Adjunto, informado sempre sobre a situação em que se encontram os componentes. 

Através deste trabalho conseguirá organizar as escalas de trabalho, a assistência aos 

templos externos, as reuniões comigo, com os Presidentes Triada e com o próprio 

ADJUNTO, sempre obedecendo a escala do 1° Mestre Jaguar.  

Devem apresentar a mim, junto com o seu ADJUNTO MAIOR o relatório das 

atividades de seu Povo. 

Procurem, filhos, buscar sempre com  amor e sabedoria a consciência de que és 

um verdadeiro caminheiro, seguindo em busco do equilíbrio e das energias que se 

deslocam em favor do teu continente. És um representante que tem muito a ser 

cultivado, porque és a força vital que te rege, tens nas mãos um continente pronto a te 

servir, desde que tenhas autorização do teu ADJUNTO. Assim, procures demostrar 

com Humildade e Tolerância, os caminhos que te proporcionam estes grandes 

Ministros. 

Sei o que agrada e o que não agrada, contudo, estamos marchando, seguros em 

nós mesmos, confiantes em nosso Pai Seta Branca, de que não será tirado nem um fio 

de cabelo de um filho seu. 

Sei que existem momentos difíceis em nossas jornadas. Que muitas vezes nos 

deparamos como nosso transcendental e que as forças que nos cercam trazem muitas 

vezes a impaciência diante dos nossos irmãos, porém, confio em tua capacidade de 

assimilar com clareza a missão que te foi confiada. 

 

Boa Sorte! A Mãe em Cristo Jesus, 

 

 

TIA NEIVA 
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Vale do Amanhecer, 27 de Abril de 1983. 

 

 

PARTIDA  EVANGÉLICA 

 

 

Meu filho Jaguar, 

Salve Deus! 

 

Meu filho e Mestre Jaguar, a grandeza de Deus não tem limites. Vamos agora 

falar um pouco das coisas que Deus nos proverá neste Ciclo, para uma nova era. 

Devo dizer querido filho, que eleve seus componentes e saiba regê-los. É árdua 

a minha missão de Koatay-108, porém, nem por um instante, abandono meu filho a 

caminho de Deus, como todo Jaguar. 

Meus Mestres Adjuntos nos turnos das Falanges Missionárias: é com amor que 

convocamos esta falange, para apresentação obrigatória dos relatórios que me darão 

de suas Ninfas Missionárias, fazendo-me a mãe mais feliz deste universo. 

Meu filho, sobre a grandeza de Deus, você reforçará mil vezes a harmonia da 

cura e teremos êxito ao lado do Cavaleiro da Lança Vermelha. Como sabes, ele é o 

Cavaleiro da Cura Desobsessiva, dos cegos, dos mudos e dos incompreendidos. Só 

Deus, o grande Deus, nos daria afirmações tão claras nessa missão, nesse sacerdócio. 

A missão de Koatay-108 vai brilhar por todo este universo. 

Quantas vezes vendo uma filha missionária com indumentária trazida do céu, 

bem vestida fisicamente, porém em seu íntimo, despida de compreensão e de 

qualquer esclarecimento de seu sacerdócio. Mesmo que ela não tenha aprendido, fica 

livre a minha consciência, pois não deixei de ensinar. 

Saiba filho, “abandonei” a unificação com a minha presença física porque 

vocês Jaguares tem as suas mentes afinadas comigo e, também, com o meu estado de 

saúde. 

Meu filho, muitas vezes as suas tolices de pensamentos atingem-me em cheio, 

mesmo com todo este acervo que vocês tem. Mas o meu amor é tão grande, que 

mesmo nos mundos por onde ando, mundos eternos, onde as razões encontram-se, 

onde caem os falsos preconceitos, o simples “chorinho” de um Jaguar “mal amado”, 

desperta-me onde quer que eu esteja. Veja: quinta-feira ouvi um filho a lamentar-se: 

“mãezona”, sei que a senhora está doente, mas não tenho a quem apelar. Mentalizei. 

Era um dos meus filhos. Além de o abandonarem... seu lamento atingiu-me o 

coração, não a mente. 

O Grande Morgano perguntou-me: 

- “Por que filha, ele não a procurou, se é consciente e sabe que você está 

aqui?” 

- Porque é mal amado, respondi. 

Rimos do mundo sem evolução, dos falsos preconceitos. Quem estaria certo 

neste mundo e no outro? Semelhante atrai semelhante. Por essa e muitas outras 

razões eu não reparto vocês, realmente não reparto vocês! 
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O fato é que a dor não tem sobrenome, não se especifica, chama-se apenas dor. 

Vejam:  chegou  um  homem  forçando  ver-me,  alar comigo. Vocês não imaginam o 

que o levou a procurar-me. Este homem esperou séculos para reencontrar aquela dor. 

E assim se Deus o permitir... 

Nessa doença, pude observar o Mestre Tumuchy que, mesmo inconsciente, já 

resolve problemas. Não se preocupem com uma dor a mais ou a menos, para mim, é 

uma só.   

Já vi uma mãe chorando a morte de um filho, já vi uma “mal amada” chorando 

a falta de um amor que saiu embriagado e não voltou. A dor era a mesma. A mãe 

recebeu de Deus as bênçãos pelo filho que partiu e conformou-se. A abandonada pelo 

embriagado continuaria sua dor, até que seu cobrador lhe desse trégua. 

Filhos, agora eu quero a vida evangélica. Vamos agora fazer algumas 

renovações e enfrentar as coisas que eu nunca tive oportunidade de fazer. Quero uma 

nova distribuição de Mestres para um curso evangélico. Teremos novas instruções 

para estes Mestres e irei formar novos instrutores, para o desenvolvimento de 

médiuns a caminho das iniciações. Estes terão que adquirir conhecimentos 

evangélicos. E se tratará de Jesus ou da sua vida. Serão conhecimentos de precisão, 

com Mestres escolhidos com muito amor. Quero Jesus o caminheiro, quero Jesus o 

Nazareno, quero Jesus Redivivo, quero Jesus de Reili e Dubali! Eu não gosto que 

falem em Jesus crucificado. Quem somos nós para entrarmos nesse mérito? Jesus 

crucificado ao lado do bom ladrão, do mau ladrão. Na maioria, os homens só dão 

valor a Jesus por ter sido crucificado e dizendo que Ele tinha corpo fluídico. Não é 

verdade. Jesus passou por todas as dores do homem físico da terra. 

Como já disse acima, eu não gosto que falem em Jesus crucificado, porque 

poucos entendem, poucos sabem da sua dor. Sabemos que Ele olhava para o céu e 

estava perto de Deus, naquele grande cenário. Porém, olhando para baixo, sentiu-se 

entristecido ao ver o regozijo dos planos inferiores, a incompreensão daqueles que o 

olhavam a sofrer na cruz. Jesus chorou porque subindo tão alto, deixando seus irmãos 

na individualidade, eles, ainda, não acreditavam que era Ele, realmente o Messias, 

obedecendo as leis de Deus Pai Todo Poderoso. Exato. Os homens há pouco 

permitiam-lhe tudo, pensando ser Ele um rei, mas igual a um rei neste mundo físico. 

Entramos com a filosofia de Mãe Yara, que nada é obrigatório. O povo daquela 

época não raciocinava, como se aquela atitude de Jesus fosse de humildade, 

raciocinava sim, como se fosse uma falta de força. Continuando com a filosofia de 

Mãe Yara, até hoje Deus não nos quer obrigar às doutrinas. 

O homem só tem confiança no outro quando o vê como uma força maior. 

Longe estavam de sentir Jesus e então nos diz Mãe Yara: o homem deixa sua grande 

força e vai buscar outra força, uma pessoa que as vezes não promete nada. Assim, ele 

não permite que seu sexto sentido faça uma análise do seu sol interior, nos três 

Reinos de sua natureza, rejeitando, na sua vida, a busca do que é seu. 

Jesus veio com todo aquele sofrimento e deixou que cada um analisasse, por si 

mesmo, em sua própria filosofia. O que eu quero é que vocês se conscientizem em 

Jesus, no seu amor que era tão grande. Foi tão grande, é tão grande e veio nos mostrar 

que a felicidade não é somente neste mundo. 
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Meu filho Jaguar! Num mundo de provações, mundo aonde as razões ainda se 

encontram, a cada dia nos afloram novos pensamentos, novas lições. Porém, os 

planos espirituais, ainda, não conseguiram apagar a imagem de Jesus crucificado. 

Aqui no plano físico, desde quando foi escrito o Santo Evangelho, seus ensinamentos 

são iguais e até hoje ninguém se atreveu a mudá-los. 

Meu filho, o homem ama pela força perceptível e receptível. Ninguém acredita 

na ressurreição dos mortos e sim na ressurreição do espírito vivo, mais alto que o céu. 

O homem só quer crer nas alturas acima do seu olhar. 

Filhos, estamos no limiar do III Milênio e temos que “afiar nossas garras”. É 

hora da religião, do desintegrar das forças e não podemos esquecer um só momento 

da figura de Jesus o Caminheiro e seu Santo Evangelho. E, para que sejamos vivos ao 

lado de Jesus, temos que respeitá-lo em todos os sentidos e, no sentido religioso, 

temos que respeitar as tradições. Porque a religião, filho, exige o bom propósito 

moral e social. Assim é a única maneira que podemos dizer: “vivemos” num mundo 

onde as razões encontram-se. 

Meu filho Jaguar, filho querido do meu coração! No descortinar da minha 

mediunidade, minha instrutora Mãe Yara, não me deixou cair no plano de muitos, e 

advertia a toda hora. Podia sofrer, mas Mãe Yara e Pai João não me deixavam sem 

aquelas reprimendas. Não tinha importância que eu sofresse, desde que a obra 

seguisse seu curso normal e eu fosse verdadeira. 

Em 1958, eu estava no auge de minhas alucinações, como diziam as demais 

pessoas que me conheciam. Quando eu trabalhava na NOVACAP, um dia sentei-me 

num restaurante, porque me distanciara de casa. Estava conversando com três colegas 

e falávamos sobre a NOVACAP onde trabalhávamos. Entramos no Maracangalha, 

um restaurante da Cidade Livre. Trouxeram uma travessa com bifes, por sinal muitos, 

e era Sexta-feira da paixão. Eu tinha o princípio da Igreja Católica mas não levei nada 

em consideração e coloquei o bife no prato. 

Naquele instante (na vibração e na desarmonia em que eu vivia), ouvi uns 

estampidos e era Mãe Yara: “Filha, disse ela, continuas como eras. Já estás tão 

desajustada que te esqueces dos princípios da Igreja Católica Apostólica Romana? 

Alerta-te, cuida dos teus sentimentos. O dia de hoje representa, em todos os planos, 

os mesmos sentimentos por Jesus crucificado. Em todos os planos deste universo que 

nos é conhecido. Sentimos respeito. Filha, está na hora, devolves o teu bife para a 

travessa do restaurante”. Eu estava na companhia de três pessoas como já disse e vi 

que não comiam carne. Eles, ainda, não acreditavam em mim, entre a mediunidade e 

a loucura. “Coma amanhã - continuou Mãe Yara - não irás mais festejar as 

incompreensões, as fraquezas daquele pobre instrumento que foi Judas...” 

Naquele instante comecei a pensar, começaram a passar por minha cabeça as 

imagens de Judas, que vendeu Jesus por trinta dinheiros. No entanto, Mãe Yara, 

alheia aos meus pensamentos, continuava a sua narração. Judas não foi um traidor, 

foi sim um supersticioso. Na sua incompreensão, acreditou ser Jesus um ser político. 

Judas tivera grandes oportunidades de conhecer Jesus, pois o acompanhava desde a 

sua chegada do Tibet.  
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Nesse período, como já nos esclarecera Mãe Yara anteriormente, Jesus passou 

dos 12 aos 30 anos nos Himalaias, para onde fora levado com a permissão de Maria e 

José, seus pais. Lá, ele fora iniciar-se junto as Legiões em Deus Pai Todo Poderoso e 

formar o que hoje conhecemos por Sistema Crístico, os mundos etéricos. De lá ele 

voltaria para o início de sua tarefa doutrinária evangélica. Foi quando Jesus chamou 

aqueles humildes pescadores para serem pescadores de almas e que viriam a ser em 

número de doze, estando Judas entre os escolhidos. 

Junto a Jesus, Judas sofrera humilhações nas Sinagogas, quando os Rabinos 

voltavam as costas para ele. Enfim, quantas lições recebidas... Fenômenos 

testemunhados... Mas só os pobres e os miseráveis o conheciam. Analisava Judas em 

sua incompreensão, já cansado das perseguições daquela época e pensando que ao 

forçar um confronto entre Jesus e os homens que o perseguiam, Jesus com um 

simples olhar colocaria por terra toda aquela gente. Pensava assim forçá-lo a usar os 

seus poderes e ser realmente o Rei do mundo. 

Lembrou-se, também, de quando foram convidados por Jesus para o 

acompanharem e que o dia estava ruim para pescar e o amado Mestre atirando a rede 

sobre as águas e a trazendo cheia de peixes. Enfim, Judas não acreditaria que o 

Grande Mestre passaria por todas aquelas humilhações. Porém não foi assim: o que 

viu foi Jesus ser amarrado e a pontapés ser levado à presença de Pôncio Pilatos...  

Não foi remorso, foi um grande arrependimento, uma grande dor, de não haver 

compreendido a grande missão de Jesus que o levou, chorando, a pensar em enforcar-

se. Formou-se um temporal, o céu escureceu, como escureceu a sua alma. Por que 

vamos rir, festejar a sua grande desgraça? 

Meu filho, entre os diversos conceitos da Igreja que nós respeitamos e como 

tornou-se uma tradição em todos ou quase todos sacerdócios, digo: nós não comemos 

carne às quintas e sextas-feiras da Semana Santa. Nós respeitamos esses conceitos. 

Eles não nos atrapalham em nossa vida evangélica. E respeitamos as tradições da 

Igreja Católica, que foi a base de todas as religiões. 

Veja até onde vai a superstição do homem. Veja o que aconteceu quando um 

grupo de Mestres distribuía suas forças e poderes de magia, de sábios conhecimentos 

permitidos por Deus. Todos já ouviram falar de homens que recitavam a vida dos 

outros, que levantavam móveis, enfim, realizavam uma série de fenômenos que não 

vamos entrar no mérito agora. 

Um desses homens, muito sábio, sabia que levantava móveis, podia até fazer 

voar a sua tenda, mas viu que não curava a si mesmo, que as curas eram muito 

relativas. Ele tinha uma enorme ferida na perna e sabia que existiam muitas espécies 

de mediunidade, de forças. Sim, existem muitas espécies e, para ser mais prática, 

como sendo: o doutrinador, o Ajanã, que tem força universal, tem uma espécie de 

força de cura para perturbações de espírito, ou limpeza das vidas materiais e é assim 

também, com outros “tipos” de cura. 

Sim, falamos em força universal. Esta expressão está sendo mal atribuída no 

nosso tempo. Os Pretos Velhos falam em força universal e muitos pensam que ter 

esta força é ter duas mediunidades. Não é verdade. A força universal é de um médium 

(digamos um Doutrinador) com uma espécie de força que cura todas as enfermidades.  
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Veja isso, um Apará distribuindo bem a sua mediunidade. No homem é bem distinta 

esta força. O velho sábio supersticioso, tinha força universal, mas não acreditava na 

força do carma. E aquela ferida nada mais era do que a voz do seu carma. 

Então o velho sábio soube de um homem que curava e se encaminhou para ele. 

Não sabia que, ali em sua tenda, estava sob a regência da Lei de Auxílio e sua perna 

ali mesmo recebia as gotas do PRANA. O velho sábio incrédulo da sua própria força, 

partiu ao encontro do famoso curador. Era longe, no caminho a sua perna doía, as 

gotas de “PRANA” não o encontrando em sua tenda, voltavam. Com muitas 

dificuldades chegou até lá e qual não foi sua surpresa dolorosa! A casa do curador 

estava cheia de outros sofredores como ele, ali também pedindo-lhe a misericórdia da 

cura. Nesse instante o velho curador dele aproximando-se, exclamou: Meu Deus! Eu 

estava com uma ferida na perna, morrendo de dor, pensando em ir atrás do velho 

sábio de Venal e ei-lo que chega! Eu já estou curado, já cicatrizou a ferida, graças a 

Deus, estou bom! Oh! Graças foram-me dadas, meu Mestre de Venal, em que lhe 

posso ser útil? O nosso velho sábio, olhando de um lado para o outro pensava: havia 

se preocupado somente com a sua própria dor. É verdade filho! Cada fracasso de 

nossa vida ensina-nos o que necessitamos aprender. Ajude a todos sem fazer 

exigências, confiando primeiramente nessa força que vive dentro de você. Sim filho, 

porque a fé em você mesmo afirma a sua personalidade. 

Volte-se para si mesmo. Resolva os seus problemas sozinho. Escolha os seus 

amigos. Com a sua mente calma, melhor poderá sentir os seus instintos, a sua 

capacidade, onde você poderá chegar e vencer a si mesmo. Conhecemos a vida 

quando conhecemos a morte. 

Então, o velho sábio, levantando as mãos exclamou: Oh! Meu Deus! Me 

perdoe por duvidar da minha própria força e, envergonhado, sem coragem de olhar 

para o céu e sentir o olhar de Deus, abraçou-se à sua força e pediu ao velho curador 

que trouxesse toda aquela gente para atendê-los, aproveitando-se do “PRANA”. 

Enquanto isso passava por sua mente: Oh! Deus Pai Todo Poderoso, seja feita a sua 

Santa Vontade, deixe que doa a minha ferida, que eu me levante do meu orgulho de 

sábio a caminho de Deus. Daí-me forças para que eu possa curar, não tire a minha 

ferida. Quando viu, as pessoas já estavam curadas e ele também curado, caminhava. 

1983! Somos Presidente Triadas, Trinos Herdeiros Administração, Trinos 

Regentes, somos Adjuntos Trinos, Adjuntos, Adjuntos Rama 2000, somos 

Comandantes Adjuntos, Adjuntos Koatay-108, Triadas, Adjuntos Regentes, somos 7º 

Raios, 5º Yurês em KOATAY-108, Ninfas a caminho de Deus, somos Magos 

Adjuntos Autorizados. 

Pertencemos ao quadro dos Ramas 2000, que fecharam o ciclo iniciático do III 

Sétimo. 

Nós, meus filhos, estamos em alto conceito nos Oráculos de Obatalá e Oráculo 

de Olorum. 

Meus Filhos, é chegada a hora de movimentar nossa força, temos um Sol 

Simétrico.  Somos   remanescentes   de  Amon-Rá  e,  portanto,  temos  que  viver  na 
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Simetria desse sol. Não podemos afastar-nos do que é nosso, não podemos 

absolutamente trabalhar inseguros. 

Viemos de um mundo onde as razões encontram-se e a grandeza dessa 

Corrente Mestra é a segurança de uma verdade sã e pura. Onde estamos, aqui neste 

mundo, vivemos todo este acervo, não para buscar provas ou coisas que valham. 

Provamos com perseverança e com fenômenos espontâneos trazidos pelos nossos 

mentores. 

Filhos, passamos o tempo de brincar, vivemos sob a aura da natureza, 

respiramos o seu aroma, sentimos que somos diferentes da constituição dos demais. 

Só Deus conhece Deus, revelou-nos um grande sábio do nosso 3º Sétimo. 

Filhos, a vida de Deus é a nossa vida, e com ele vibramos com amor e 

integridade. Filho, é chegada nossa hora, estamos pisando no limiar do III Milênio. 

Sei que seremos nós os primeiros a socorrer a pressão provocada pelos grandes 

fenômenos que virão, que surgirão. Sim, que surgirão de muitos planos da Terra, no 

horizonte das águas e, também, luzes, mil luzes que juntas a nós, nos ajudarão. A 

vida filho, se tornará além das nossas forças, das nossas dores. 

Não se esqueça filho, da multiplicação do seu coração, não cresça em si 

mesmo. Procure sempre ser pequeno para caber no coração dos demais. Cuide de si 

mesmo: o Homem é e sabe que está evoluindo, quando deixa de se preocupar com os 

mal feitos do seu vizinho.  

 

Com carinho, a Mãe em Cristo Jesus, 

 

 

 

 

TIA NEIVA 
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Vale do Amanhecer, 11/07/83. 

 

 

Meu Filho Jaguar, 

Salve Deus! 

 

Esta cartinha é para sua individualidade, é para você se lembrar que eu estou 

aqui, sem poder sair, porém, saudosa de você. 

Filho, estamos vivendo a vida moderna doutrinária, nos limites de nossas 

Forças. 

Está havendo tantas organizações religiosas que surgem, todas pensando numa 

vida superior. 

Sim, filhos! Movimento espontâneo das almas nesta Era para o III Milênio! 

Não se confunda filho, nem por mim nem por ninguém, viva onde seu coração sentir 

expansão, sem conflito; não se nivele aos aliciadores, não responda e não se exalte. 

Não se preocupe, porque cada um prestará contas somente a Deus, que é sua própria 

consciência, o que é mesmo. 

Pai Joaquim sempre me pergunta: “Como vai a sua obra inorgânica?”. Sim, 

filho, vamos procurar sintonizar com as nossas coisas mais sagradas, sempre 

melhorando e você melhorando o seu Aledá. 

O motivo desta carta foi uma “viagem” que eu fiz. 

Todas as madrugadas eu faço o seguinte juramento: “Jesus, arranque os meus 

olhos se um dia, por vaidade, eu tentar enganar os que me cercam, quando 

desesperados me procurarem. Serei sábia porque viverás em mim”. 

Filhos - como vocês já sabem, Deus me permitiu ter o que é meu - um cantinho 

nas imediações dos Umbrais, um lugar chamado “Ponta Negra”. Eram 3 horas da 

madrugada e eu estava irrequieta, como se alguma coisa estivesse para acontecer. 

Realmente, não demorou muito quando apareceu uma mulher que se debatia 

com três elítrios, gritando: Oh! meu Deus! de onde vieram estes bichos?!. Vi, então, 

quando chegou alguém, e ela sofrida, contava sua história. 

Nisso chegou Pai Joaquim das Almas, que me assiste nas minhas “viagens”. 

Pedi-lhe a benção e ele explicou o que se passava. “Essa mulher - disse ele - amava e 

foi amada por um homem por afinidade de almas afins, porém, o seu amor era 

obssessivo. Ele se evoluiu, e ela não aceitava as coisas que aconteciam. Ele encontrou 

o VALE DO AMANHECER, era um pobre homem sem luz, mas, era um Jaguar e ela 

também!”. 

- Eles eram felizes e o Vale os separou? perguntei. 

- “ Filha!... A missão é do missionário! O Jaguar não é espírito de resignação, 

em seu peito palpita a esperança e ele vive a buscar, a conhecer o alto, os 

sentimentos. Filha! É uma planta que revive em nosso Sol Interior. Essa mulher é 

esposa de um Mestre Jaguar!”. 

- “Eles se amavam muito, porém o Jaguar tem o seu destino traçado pela 

Doutrina. Apesar do seu amor ela não confiava nele, não o acompanhou. O pobre 

Amaro  vivia  sobre  o  julgo  de  Marta  que  o  caluniava, destruindo seus momentos 
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felizes. Quando a doutrina chegou, Amaro se lançou a ela com amor, trocando suas 

tardes de acusações e cenas de ciúmes pela realização doutrinária. O Jaguar do 

Amanhecer é trabalhador da última hora, é homem designado aos povos. E sua 

companheira era também, responsável pela mesma missão”. 

- “Amaro, cansado das eternas acusações, de ser infiel e mau caráter, não teve 

dificuldades em esquecê-la. Marta, procurando sempre o pior para o magoar, não 

pensava que iria morrer. Suicidou-se deixando uma carta acusadora. Marta se 

esquecera que toda sua família estava do lado dele, inclusive naquele dia, em que o 

Jaguar não viera para o Vale, indo almoçar com os pais de Marta que o adoravam”. 

Pensei que estivesse chegando, pois se passavam três meses de sua morte. 

Fiz uma prece e formei o meu “Iabá”. 

Imediatamente os elítrios voltaram para Deus. 

Por que se foram tão facilmente? 

Sua passagem foi tão ligeira que não teve tempo de recuperação. 

É tão difícil conjugar a vida em dois planos... 

- “Sim, filha - continuou Pai Joaquim - olha quem está chegando! 

Era Enóbio acompanhado por um Índio muito bonito. Pedi a benção a Enóbio e 

soube que o Índio era a alma gêmea de Marta. 

Por que julgar, por que tentar mudar as criaturas?! 

Compreendi que Marta e Amaro haviam completado o seu tempo na terra. 

Como é perfeita esta criação! Mais uma vez repito: é difícil julgar os nossos 

sentimentos de vida e morte. 

 

Com carinho a Mãe em Cristo Jesus! 

 

 

 

 

TIA NEIVA 
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Vale do Amanhecer, 18/09/83. 

 

ADJUNTO  KOATAY  108,  TRIADA  HARPÁSIOS 

 

Meu filho Jaguar, 

 

Salve Deus! 

 

Filho, partindo dessa missão absoluta que Jesus está nos enviando, me agrada 

dizer que tudo o que temos parte da compreensão dos três Reinos de nossa natureza: 

humildade, tolerância e amor. 

Hoje, filho, para a minha realização, vos vejo recebendo esse diploma 

abençoado e trabalhoso. Porém, não sofrido, mas feito de pérolas das minhas mãos. 

Este rico Aledá que hoje eu te entrego com os mesmos ensinamentos e na 

proporção...  

Filho Koatay 108, Energia Cósmica que após esta consagração estará dentro de 

ti, te dando vida e força. Sim filho, força inesgotável. 

Desperta filho, para a verdade superior. Não te iludas, Koatay 108: Busque 

incessantemente as coisas duradouras! O teu dever é espalhar em teu redor alegria, 

otimismo e caridade. Tolerância e amor e o teu leme, é a tua base eterna. Sejas tu 

mesmo a acender o teu sol interior, fazendo iluminar o teu Aledá, onde abrigaste a 

Centelha Divina. Porque recebestes na sequência, o Mantra de Koatay 108. Portanto 

tu poderás dominar as rédeas dos teus atos. Busque dentro de ti mesmo a luz da 

compreensão, sabendo constantemente assimilar a dor. Seja exatamente o que tu 

desejas ser. Não tentes te trair, e nunca tentes também, andar pelas sombras, se um 

dia, por vaidade, fizeres o mal ou traires a tua Tribo sentirás, então, chorar 

copiosamente o teu próprio “EU”, de arrependimento e frustração.  

Sim, filho, serão necessários os teus sacrifícios. Em Cristo Jesus, terminarão de 

vez as pequenas desarmonias. Procure sintonizar-se com a voz que chama das 

Legiões. 

Coragem da grandeza do espírito da verdade... 

Sim, filho, não se exige bastante estudo para seres um Koatay 108. “A caridade 

trata apenas dos efeitos da pobreza e não da causa. Não acreditamos no tratamento do 

efeito, e, sim acreditamos no tratamento da causa” e nunca te deixas confundir entre 

cultura e sabedoria. A cultura atinge os nossos olhos e nossa mente, enquanto que a 

sabedoria atinge os três Plexos, o nosso sol interior e o nosso coração.  

O filho Koatay 108, jamais deverá pesar os valores intelectuais, a beleza e 

riqueza. 

 

Com carinho a Mãe em Cristo Jesus, 

 

 

TIA NEIVA 

 



- 42 - 

 

Vale do Amanhecer, 13 de Outubro de 1983. 

 

 

Meus filhos Jaguares, 

 

Salve Deus! 

 

PEQUENOS  DETALHES 

 

O Prisioneiro vive a expectativa dos seus obsessores; o seu comportamento 

deve ser um pouco diferente, mesmo dentro da sua conduta doutrinária. Em qualquer 

anormalidade física deve fazer uma concentração e procurar um médium da mesma 

mediunidade, no outro aparelho que não esteja prisioneiro também, fazer uma 

passagem sem nunca dar passagem a sofredor, porque vem o perigo sério da 

obsessão. Se o Prisioneiro tiver qualquer toque de esquizofrenia poderá ficar louco. 

 

Se eu reclamo das indumentárias é porque a indumentária vem do Reino de 

“ZANA”. ZANA é um dos Reinos mais civilizados que baixa na Terra e seu povo 

vem nas consagrações e ioniza todas as indumentárias. Por exemplo: “EXÊ”. 

 

“EXÊ” é a rosa e o “SUDÁRIO” da cabeça das ninfas prisioneiras. 

“SUDÁRIO” chama-se o lencinho pregado à rosa. O “EXÊ” fica pregado ao 

“SUDÁRIO”, no lado esquerdo da cabeça. Estando o médium prisioneiro, a proteção 

que ele recebe não lhe dá condições de receber uma corrente negativa. Se for fiel à 

sua Prisão, ele terá uma paz muito grande, isto é, sem passar de oito dias. Só em caso 

psíquico, é possível uma corrente magnética. O mesmo ocorre ao Jaguar Adjuração 

ou Ajanã, às Ninfas Lua ou Doutrinadora. É uma Lei somente. 

 

Na indumentária do Jaguar afirmam-se as “ATACAS”, afirmando a Guarda 

Pretoriana, os imortais de Amon-Rá na figura dos “NÚBIOS” no Vale dos Reis e o 

respeitado mundo Peloponeso. 

 

Toda faixa de obsessores que dizemos perigosos atingirão estas épocas. 

 

Somente eu poderia fazer o que fiz, pois é muito sério, porém, está feito. 

Quando eu partir daqui, poderão continuar dentro deste critério: seja julgado logo. 

Deixe a “ATACA” onde foi feito o Julgamento, não dê um passo com ela. Não vista 

a “ATACA” sem conquistar primeiro a sua jornada, alugar uma que já vem de outras 

sintonias. Lembre-se de que o obsessor só tem olfato. O mesmo se faz com os 

“EXÊS” e “SUDÁRIOS”. Deixe ali e leve somente a rosa como uma recordação. 

 

Melhor mesmo é deixar tudo naquela bendita hora, “EXÊ” e “SUDÁRIO”, 

para eles, os obsessores. É como se estivessem vendo uma rainha arrependida, tirando 

sua coroa para acompanhá-lo. Sabe Deus o que devem pensar! 
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Quanto aos “BÔNUS”, são pequenas células em energia vital, que vão se 

desagregando de um para o outro. Células vitais, em nome de Nosso Senhor Jesus 

Cristo! Células que fortalecem não somente o seu Sol Interior, como rejuvenesce as 

células faciais, células de nossas heranças transcendentais, charmes, centelhas 

cósmicas. 

 

Esse livro deverá ficar em seu “ALEDÁ” daquela “PRISÃO” que você 

assumiu com amor e tolerância. Sirva-se dele em seus ais, em suas dores. Tem 

impregnação de efeito físico, que poderá curar. 

 

Ponha uma toalha branca em uma mesa, acenda uma vela, ponha um copo de 

água, seu talismã, sua cruz e um pequeno defumador. Faça a Prece de Simiromba, 

sentindo com amor a presença dos Mentores e, em Jesus, processe a sua cura, a cura 

desobsessiva. A cura desobsessiva é a cura física. Cura, por exemplo, uma grande 

perturbação, já que se tira o espírito perseguidor. Homens perseguidos por um 

espírito que maltrata a família e que o faz perder seus negócios. Homens que vivem 

em total miséria, que se entregam ao ridículo com vícios, etc... 

 

Salve Deus! Se coloque neste pequeno ritual e faça sua cura. Se um Preto 

Velho quiser baixar, poderá fazer o seu Aledá. Agradeça a Deus, com amor! 

 

Com carinho a Mãe em Cristo Jesus, 

 

 

 

 

TIA NEIVA 
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(s/d - 1984). 

 

 

RELÓGIO  DO  MEU  SOL  INTERIOR 

 

Salve Deus! 

 

Meu Filho Jaguar, quando dormimos, os três reinos de nossa natureza, na 

totalidade, ficam para atender às exigências do corpo. De vez em quando a nossa 

alma sai a vaguear e, conforme a sua mediunidade, chega mesmo a demorar-se fora 

do corpo. Passeia, vai e adquire ilustrações, muitas vezes em busca da cura do próprio 

corpo físico. 

 

Então, vamos seguir o relógio do nosso Sol Interior: 

 

06  HORAS:  

Às 06 horas da manhã começa o nosso relógio. Se quisermos ter ou viver 

firmes com as nossas vibrações, saiba que, às 06 horas da manhã, temos que nos 

levantar da cama, mesmo que seja por dois minutos,  para reunirmos os três reinos de 

nossa natureza e voltar a alma ao corpo, sem qualquer prejuízo do sistema nervoso. 

Não importa se o mesmo volte a dormir. 

 

09  HORAS: 

Às 09 horas da manhã precisamos de cuidados. Sim, é um horário significativo 

às forças que estão dentro de nós. Estamos expostos a qualquer tipo de negócios, 

bons ou maus. 

Maus, porque pedimos e não é impossível e dificilmente sabemos o que 

pedimos. 

Retifico: - Sim, porque a força pode nos oferecer o que precisamos. É uma 

força manipulada que entra no nosso Sol Interior e que se faz vida, pensamentos, 

inteligência. É a força Universal. É a Força Absoluta de Deus Pai Todo Poderoso. É a 

realização do Plexo, forças reunidas dos três reinos de nossa natureza, força que 

realiza nosso Sol Interior. 

Precisamos de muita cautela, precisamos de muito amor. 

Digo, o que está dentro de nós, o que temos formado dentro do nosso Sol 

Interior. Sendo ou não Iniciados, o horário da vida é um só. 

Digo, perigo das 06 às 09 horas, porque se não temos alguém em nossa vigília, 

corremos o perigo dos pedidos e das dádivas. Muita gente concentra as suas 

vibrações no ódio, eis o perigo. 

 

09  às  10 HORAS: 

Horário Iniciático Evangélico, bom para acertos sentimentais. Horário dos 

encontros amorosos, negócios e tudo sob a energia do Prana que, neste horário, já 

emitiu os seus eflúvios por todo este Universo. 
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10  às  11  HORAS: 

Neste período já começam as perturbações. As pessoas mal assistidas começam 

a sentir peso nos chacras e nas frontes. Estou falando dos desprovidos da força 

Crística. É um horário vulnerável. Pode ser bom ou pode ser ruim. 

 

11  às  12  HORAS:     

Este é um período neutro. 

 

12  HORAS:  

Ao pique do meio-dia, 12 horas, não devemos fazer nada: negócios, preces 

para os enfermos, não devemos fazer nada, porque é a força significativa dos Grandes 

Iniciados, que também agem nos poderosos mundos negros. Aliás, é um período de 

decisões nos vales negros. 

Existem trabalhos feitos onde gastamos grandes energias para realizá-los. 

Existem, porém, tanta precisão nestes trabalhos e o período é tão curto, que a nossa 

Lei é se acautelar neste horário. 

 

12  às  13  HORAS: 

Vamos explicar então este período que, apesar de tudo, é de esperança e, na 

realidade, de 13 às 14 horas a influência é a mesma. Como já disse, é um período de 

esperanças. 

 

14  às  16  HORAS: 

É um ótimo período para qualquer negócio, no campo sentimental, emocional, 

nos negócios, nas profissões. 

Sim, é um período governado pelo planeta Marte. Note bem, desprende-se uma 

Amacê de Marte e distribui os seus eflúvios, deixando a Terra bem harmonizada. 

 

16  às  16:30  HORAS: 

Neste período o ciclo modifica-se completamente. É um período que parece 

que a Terra vai parar. Gera insegurança e uma espécie de medo. É um período muito 

curto, talvez nem chegue a 30 minutos. Uma avalanche de anti-nêutrons escandaliza 

toda a natureza e, na realidade, Crísticos ou não, se aproveitam de forças anteriores e 

vão se reforçando nas graças de Deus. Este horário é o horário da Lei de Auxílio. 

Se o homem pensasse um pouco, porém, evitaria de andar em seu carro e 

tomaria certas precauções e cuidados. 

Diziam os antigos Arcanos que a Terra pegava fogo. Acredito que este período 

em que a Terra pegava fogo. Acredito que este período não atinge o Mestre Jaguar, 

porque o Jaguar é ionizado de qualquer vibração de espíritos que estejam fora da Lei 

de Deus. Apesar de que, estes espíritos, vêm em busca de uma oportunidade para 

refazer os seus traumas e se revestirem de sua consciência. 

É um período passageiro, graças a Deus, e, em seguida vem o período das 17 

horas. 
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17  HORAS: 

O Planeta Marte volta - é o eterno movimento, vem uma grande força, 

manipula no homem e volta, sendo levada para os mundos onde o homem não é 

evangelizado. Nada se perde, tudo é aproveitado na evangelização dos seres em Deus 

Pai Todo Poderoso. 

 

17  às  18 HORAS:  

As Amacês fazem, em toda a Terra, um “balé” de forças. Emitem a 

inteligência, a religião, como também a energia. 

É a hora da Vida e da Morte. Quando estamos nos Planos Espirituais, onde o 

homem se queixa da falta de um comunicado, de um esclarecimento, de sua vida 

religiosa ou doutrinária, ele é levado para a Terra e lá lhe é mostrado este horário. 

Mostra-se a grande ATALAIA, onde tudo está esclarecido e que ele abandonou a sua 

grande oportunidade. Ele mesmo abandonou. 

A obra de Deus é perfeita, não tem mistérios e subterfúgios. É um período 

bom, também, para negócios, para eventos nos grandes laboratórios e oficinas.  

Está ali, tudo o que o homem precisa. O homem não se esclarece em Deus Pai 

Todo Poderoso porque não quer. Ele teve a mente aberta, teve a inteligência, teve 

tudo e tudo abandonou. Esta é a hora de Deus, de Deus Pai Todo Poderoso. 

 

18  às  19  HORAS:  

Se o homem quiser aproveitar a Terra e os seus dias, ele vê a grande 

transformação das 18 às 19 horas, inclusive no clima. É uma mudança brusca. É a 

transformação de si próprio. Mesmo que o homem esteja amargurado ou que ele 

tenha o coração cheio de amor. 

É a hora que o homem recebe a energia das grandes Amacês. É a hora das 

grandes transformações, principalmente daquele homem que não quer ser a vítima do 

seu destino, daquele homem que não fez o seu rosário de dor. É a hora em que o 

homem recebe a coragem, as coisas ficam boas e ele deseja o que realmente tem, o 

que ele fez e o que é dele.  

É um período em que três Amacês de Planetas diferentes vêm, nas graças de 

Deus, sustentar a Terra.  

É a hora em a criança que não tem como se cobrir, não sente frio, nem fome. É 

alimentada pelas grandes energias cósmicas, onde vive Jesus. Salve Deus! 

 

19  às  21  HORAS: 

É um período normal. Não tem contratempos. É bom para negócios, amores e 

família, enfim, as coisas de suas realizações. Coisas que estão na sintonia de sua 

harmonia. 

 

21  às  22  HORAS: 

É um período igual ao anterior. 
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22  às  23  HORAS:  

Este é um período muito ruim. Cheio de pensamentos, a alma começa a 

vaguear, trazendo sustos e superstições. Ela não vai longe, nem perto, volta para o 

corpo. Na maioria das vezes, traz sonolência e um duplo de insegurança. 

Sim, retifico, quando o homem está desarmonizado. Quando o homem está 

harmonizado tudo bem. É porém, um horário sem alimentação. 

 

23  às  24  HORAS:  

Neste período, estando ou não harmonizado, o homem passa melhor, digo, o 

homem desarmonizado e o homem harmonizado. 

O homem não sendo harmonizado no horário de equilíbrio deste Universo, não 

sofre as consequências. Porque quando as Amacês, nos bons horários, se dispõem a 

trazer as energias, elas trazem e curam o homem na individualidade, sendo Crístico 

ou não, a sua defesa é uma só, não dependendo dele o esforço de uma boa sintonia. A 

própria manipulação no tempo dos eflúvios que vai recebendo vai equilibrando-o. Por 

incrível que pareça, este homem pode ficar curado para toda a vida.  

Só não se equilibra o homem que carrega em suas costas o seu  rosário de dor.  

Esse tipo de homem é quase impenetrável. 

 

24  HORAS  -  MEIA  NOITE:  

Abrem-se os portões dos cemitérios e os espíritos ficam se movimentam, isto é, 

entrando e saindo. Este período vai até as 01:30 horas da madrugada.  

Em compensação, muitas energias das estrelas, tais como HARPÁSIOS e 

muitas outras estrelas como esta, ajudam a estes espíritos. 

 

01:30  às  02  HORAS:  

É a grande preparação para a chegada dos Centuriões. Pequenas Amacês de 

várias e pequenas origens, fazem a preparação para a chegada dos Centuriões. É a 

hora da Doutrina. É a hora da elevação dos espíritos. Em todo este Universo funciona 

da mesma maneira. Falanges de todos os jeitos, espíritos de todos calões. É muito 

complexo para se descrever este horário. Há também, outra qualidade de homem, 

com pensamentos complexos neste período. 

A Terra fica muito triste vista dos Planos Espirituais no decorrer deste período 

até atingir as 02 horas da madrugada. 

 

02  às  03  HORAS:  

Das duas às três horas da madrugada é a hora da Cura e da Luz. 

 

03  às  06  HORAS: 

É o período dos Aromas das Matas, horário dos Caboclos. É bom estar 

dormindo durante este período. É a hora da recuperação de energias. 

 

TIA NEIVA 
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Vale do Amanhecer, 25 de março de 1984. 

 

Meu filho Jaguar, 

 

Salve Deus! 

 

Sabemos que cada época tem sua missão própria no caminho da evolução com 

determinadas finalidades a atingir. 

Sabemos, também, filho, que nos custam caro as críticas e, na vida quotidiana, 

este nosso estilo já é ultrapassado. Por outro lado, sofremos pelo dever que temos de 

estar à frente e atentos.  Porque novos conceitos e novos tempos de vida se avançam e 

nos atingem. E, às vezes, paramos para fazer uma reflexão. Não temos este direito. É 

o mal... 

Sim filho. A remontagem, agora, é forte e verdadeira, porque somos cabalistas 

de uma estrutura Espartana. Temos um sacerdócio egípcio contido e purificado por 

Moisés, oculto sob o simbolismo da Bíblia velada e contida, atingindo o Apocalipse 

deste apóstolo. 

Sofre o cabalista pelos companheiros supersticiosos e tudo que lhe pareça 

idolatria. Porque formamos em Deus na figura humana, mas é uma figura puramente 

hieroglífica. Deus nas estradas, no céu, no mar, nas paredes de sua casa. Deus como 

um infinito, o amante vivo da natureza. E no coração do homem, como seria a 

Terra?... 

No entanto filho, são poucos os homens jovens como vocês que se destinam a 

uma Nova Era. Quem poderá me ouvir? 

Nesta carta saliento que o rastro do homem remontando em cada continente 

deste universo. Mais longe do que a própria história, ida e vinda do Eterno. 

No curso que fazemos na senda da reencarnação, devemos procurar a ciência e 

o amor. 

Sim filho, a água das fontes, dos lagos, dos rios, das chuvas e dos mares. A 

água, analisemos, água igual a água. 

Sim filho, a água das fontes tem sua energia, dos lagos e dos rios são 

diferentes, como é diferente o sabor das bebidas sintéticas das frutas. Tudo é amor em 

diferentes sentimentos. O amor das crianças, o amor da mãe, o amor dos amantes e o 

amor incondicional. 

O corpo físico não gera a vida ou força neste plano físico. Sim, porque das 

nascentes surge o prana, a presença Divina se manifesta emitindo o prana por todo 

este Universo. 

 

Tua Mãe em Cristo Jesus, 

 

 

TIA NEIVA 
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Vale do Amanhecer, 17 de Maio de 1984. 

 

Salve Deus! 

 

Meus Filhos JAGUARES, 

 

Na continuação do que venho advertindo, quero explicar a vocês... Vamos falar 

na INICIAÇÃO DHARMAN OXINTO.  

A Iniciação Dharman Oxinto está dentro da lei de uma conduta doutrinária. É difícil 

falar sobre a Iniciação Dharman Oxinto, difícil por ser tão sublime. Uma iniciação 

mal conduzida, não sabemos a quem fará tão mal; a quem a recebeu, a mim 

KOATAY 108, ou ao indivíduo que o conduziu até o Salão Iniciático.  

 

A Iniciação Dharman Oxinto é realizada com muita precisão. O Mestre que fez 

a Iniciação há dez anos atrás, já não precisa fazer mais, isto é, o caso dos meus filhos 

que fizeram as Iniciações: de RAINHA DE SABÁ, DALAY, a do SOL, bem como a 

DHARMAN OXINTO.  

 

Meu filho, Mestre Jaguar, nosso povo está aumentando e sabemos pois, que 

tudo que temos é adquirido com trabalho e amor.  

 

Toda a nossa dedicação, dia a dia, se aprimorando já diz com certeza; vem 

também aumentando a nossa luz. Meus filhos, sinto dizer que estamos correndo 

riscos em nossa vida iniciática se não formamos aquele velho critério que eu sempre 

digo.  

 

A Iniciação, a hora de efetivamente iniciar o homem, dando direito de seu 

trabalho na linha espiritual. Para melhor critério, ficam agora os Mestres Adjuntos 

com a responsabilidade de darem uma AUTORIZAÇÃO por escrito de cada médium 

que fará a sua Iniciação Dharman Oxinto.  

 

Todos os templos externos podem ter suas Iniciações onde estiverem, se o seu 

Adjunto recomendar ao TRINO AJARÃ HERDEIRO TRIADA ARCANO, 

MESTRE GILBERTO ZELAYA.  

 

A ELEVAÇÃO DE ESPADAS é o cruzamento de forças Iniciática-Evangélica 

e é, também, para abertura dos Sandays, o poder iniciático.  

 

Meus filhos Jaguares, SALVE DEUS!  

 

Filhos, é preciso saber que aqui temos um roteiro de nossas vidas. Filhos, 

ensinei a vocês o conhecimento que temos de uma bagagem quando em nossas 

passagens aqui na Terra, cuja bagagem não lhes dá o direito de errarem em seus 

caminhos espirituais. 
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Sinto dizer a vocês que não é tão fácil uma conduta doutrinária sem erros. 

Sempre lhes falei que a Conduta Doutrinária é o caminho para a sua Hierarquia 

Transcendental.  

 

O teu sacerdócio é o teu Oráculo. Quando você entra para um Adjunto, você 

deposita sua herança transcendental nas mãos de um Ministro que passa a te reger. 

Não deve ser tão fácil você tomar daquele Ministro o que você depositou e dar a 

outro Ministro. Alguma coisa não fica boa naquela contagem. O Ministro gastou 

muito  com  você  ou  você  gastou  muito confiado no seu Ministro. Você se esquece, 

porém, o Ministro não. Por isso, eu digo sempre a vocês, venho de um mundo onde 

as razões se encontram, não temos erros.  

 

Existem muitas causas que foram preciso mudar de Adjunto, os que não foram 

preciso podem sofrer algumas influências. É preciso falar com o Coordenador que é o 

GILBERTO ZELAYA, meu filho, TRINO HERDEIRO AJARÃ e receba com ele as 

explicações, e escute onde estão as causas.  

 

Graças a Deus foi uma das coisas boas que Deus colocou em meu caminho, 

porque ele tem a capacidade de ver os motivos de vocês chegarem até a mim.  

 

Com carinho, GILBERTO ZELAYA, TRINO HERDEIRO AJARÃ, tenho 

certeza que fará ao meu lado, numa harmonia mandada pelo Pai Seta Branca, que eu 

sempre preciso. 

 

Com carinho, 

 

 

A Mãe em Cristo Jesus, 

 

 

TIA NEIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 51 - 

 

Vale do Amanhecer, 11 de Junho de 1984. 

(Distribuída em 09/10/84) 

 

 

Salve Deus! 

 
(4ª CARTA DE TIA NEIVA AOS MESTRES ADJUNTOS RAMAS 2.000 HERDEIROS) 

 

“CAMINHANDO  NO  ESPAÇO” 

 

Houve uma era, em que o Sol e a Lua apareciam e ainda não se entendiam, 

nem o dia nem a noite. Era a terra uma grande formação e seus habitantes não 

surgiam.  

 

A terra gerava muitos animais... mas ainda não sabia gerar o homem, porém 

tudo era Deus! Deus pintando lindas aquarelas, plantando e fazendo nascer árvores; 

plantou e “viu” nascer, crescer. Abriu as cachoeiras, os regatos... emitia em canto a 

sua luz silenciosa... e ficava hieroglificamente a sua harmonia luminosa, até que uma 

grande nave chegou a este maravilhoso planeta e seus tripulantes se 

comprometeram... trazer... voltarem e formarem seus habitantes.  

 

Subiram... subiram e desapareceram no resplendor de suas estrelas. Eram 

INLUZ na Terra! E, assim falando, assim cumpriram.  

 

Voltaram... voltaram, porém, aqui não poderiam ficar; o aroma das matas 

frondosas, das rosas... que Deus tão seguro já havia plantado, não poderiam... não 

conseguiriam respirar, se não criassem o PLEXO-FÍSICO.  

 

Criaram, modificaram, engrossaram a sua estrutura e este Deus se fez homem, 

ficando esclarecido que o homem como espírito podia viver na Terra.   

 

E assim, puderam voltar, puderam ficar, porém, a ausência do contato com 

outros mundos, de outras matérias... Salve Deus!  

 

E então, o homem começou a se promover, ESFERA sobre ESFERA, em ritmo 

de luz e sombras, paz e guerra, amor e ódio... veio o grande perigo: a falta de contato, 

a solidão... Largavam-se do seu PLEXO-FÍSICO e caminhavam sem harmonia, sem 

consciência, com isso, começaram a se perder, desaninharam-se... pois o espírito 

encarnado depende do PLEXO-FÍSICO, pressão sangüínea... ECTOLÍTERO, 

ECTOLÍTRIO, ECTOPLASMA... Salve Deus!  

 

Porque este desajuste tão grande se eram seres divinos? 
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- O PLEXO-FÍSICO orgânico, desajusta o PLEXO-ETÉRICO, 

principalmente quando vivemos na BAIXA INDIVIDUALIDADE.  

 

O espírito entra no corpo e é invisível no plano físico, porque não tem 

CHARME. Não tem CHARME antes do contato com a CARNE.  

 

O CHARME é um ÁTOMO... uma ENERGIA que se refaz na Terra da 

VIBRAÇÃO da Terra; do aroma das matas, das águas... O CHARME é uma 

ENERGIA. Por exemplo: se um “DISCO”, uma AMACÊ, desgoverna-se em direção 

à Terra, não cairia como um avião. Ficaria “balançando” a 1 km (um quilômetro) 

acima da faixa da Terra, porque não tem CHARME, ÁTOMO... não sei bem, e as 

entidades não me dão uma resposta decisiva. 

 

A AMACÊ não cairia na Terra, como os espíritos não podem pisar na Terra. 

Aparecem, sim; pisar na Terra, não. Afirmo, por isso afirmo, que nenhum “DISCO” 

baixa na Terra e leva passageiros. Espíritos encarnados, impossível! 

  

O PLEXO-FÍSICO é que traz a VIBRAÇÃO... forma o CHARME e, inclusive, 

liga o espírito ao feto.  

 

O PLEXO-FÍSICO é formado por ENERGIAS do próprio planeta Terra. Por 

exemplo: o aroma das matas frondosas, das cachoeiras... É o CHARME que se refaz 

das têmperas das pedras, do lodo, das campinas, dos mares...  

 

Meu filho Jaguar: 

 

Somos a centelha divina do verbo encarnado...  

 

Verbo encarnado, verbo luminoso,  

 

 

Salve Deus! 

 

 

 

 

TIA NEIVA 
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Vale do Amanhecer, 31/07/84. 

 

Meu filho Jaguar, 

 

Salve Deus! 

 

No mundo Missionário dos espíritos, há sempre uma luz que predomina, mas 

há, sempre um Missionário que refreia os seus dotes de bom Cristão e vai penetrando 

ele mesmo, e, em vez de “puxar” a sua missão para fora, fica a se promover como 

aquele que tem as suas superstições e vive a acender velas atrás da porta... E, quando 

para a sua nave, porque a sua história terminou, ele chega do outro lado e encontra 

um mundo dinâmico, fica a se envergonhar atrás de suas “roupinhas velhas trazidas 

da Terra”.  

Sim, meu filho, a vida é igual às vidas.  

Não temos muito o que fazer dentro da nossa individualidade, por isso, nos 

encontramos, todos os dias, com “ela”. Formamos os nossos sonhos e nos atiramos 

nos grandes painéis que formam o calendário da vida na Terra.  

Sim, na Terra, porque a Terra só ouve os nossos lamentos quando abrimos os 

nossos PLEXOS. É por isso que Eu os vejo tão grandes e acredito em vocês, meus 

filhos Jaguares, e nas coisas que vocês têm para oferecerem, e porque os ensinei a 

transmitirem o suficiente em suas jornadas.  

Tenho que ensinar-lhes mais coisas e, muitas vezes, penso como o VELHO 

SERRANO: Velho Serrano tinha o seu Castelo na subida da serra e emitia as coisas 

que lhe vinham e que ouvia do céu. Contam que, depois de ensinar com esmero um 

grupo de jovens e fazê-los Missionários Cristãos, explicava-lhes como “limpar” seus 

caminhos e como devia caminhar um Missionário Cristão... O fato é que, chegando o 

dia da partida daquele grupo, um dos Missionários perguntou-lhe:  

- MESTRE, O QUE DEVEMOS FAZER DE MELHOR QUANDO 

SAIRMOS DAQUI? OS DONS DA SABEDORIA, DA CIÊNCIA, DA FÉ? O DOM 

DE CURAR ENFERMOS, AS OPERAÇÕES MARAVILHOSAS NOS CASTELOS 

E PALÁCIOS? DISCERNIR UM ESPÍRITO... QUAL A MAIOR VIRTUDE? 

A maior virtude, respondeu-lhes o Mestre, a maior virtude é a CARIDADE 

SOFREDORA, a BENIGNA CARIDADE, aquela CARIDADE que o Missionário 

faz sem leviandade, sem sublimação, até pelo contrário, às vezes, se “esquece até de 

Deus” para servir ao seu semelhante.  

Essas são as pedras brilhantes que vão enriquecendo o nosso “pobre” tesouro, 

em nossa LEGIÃO, a CARIDADE SOFREDORA, filhos.   

Terminadas suas explicações, Mestre Serrano, batendo nas costas de cada um, 

soluçando, despediu-se e todos fizeram o mesmo com seu Mestre, e foram cumprir 

com sua missão. Desceram prontos e com eles um só pensamento:  

O SENHOR É O MEU ROCHEDO, O MEU LUGAR FORTE, A MINHA 

FORTALEZA... EM QUEM CONFIO O MEU ESCUDO, A MINHA SALVAÇÃO, 

EM DEUS PAI TODO PODEROSO ENCONTRAREI O MEU REFÚGIO! 
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ENQUANTO ANDAVAM UM TAGARELAVA: “É, MESTRE SERRANO 

NOS DISSE QUE, QUANDO ADQUIRÍSSEMOS A PRÁTICA, SERIA TEMPO 

DE AFIARMOS NOSSAS FERRAMENTAS. ESTAMOS AFIADOS, PORQUE 

NÃO FAZEMOS MAIS AQUELAS PERGUNTAS INSIGNIFICANTES, VIU? 

TODO AQUELE ACERVO CIENTÍFICO QUE ADQUIRIMOS, TODA LUZ DO 

NOSSO MESTRE, RESULTOU EM POUCAS PALAVRAS: A VIRTUDE ESTÁ 

NA CARIDADE, NO AUXÍLIO DA CARIDADE SOFREDORA!  

RIRAM!  

NISSO, COMEÇOU UMA POLÊMICA CIENTÍFICA, QUE SE 

EQUIPARAVA AO MESTRE. VIRAM O QUANTO ERAM MARAVILHOSOS 

OS ENSINAMENTOS DAQUELE MESTRE. FICARAM TÃO EMPOLGADOS 

QUE QUASE NÃO SE APERCEBERAM DE UMA MULHER CHORANDO, 

SENTADA NA ESTRADA, TENDO A SUA FERIDA SANGRANDO. SE 

APAVORARAM COM AQUELE SANGUE E, DE IMEDIATO, ERGUERAM AS 

MÃOS PARA O CÉU E PEDIRAM A DEUS A FORÇA DO PRANA E A 

MULHER FICOU CURADA.  

É, meu filho Jaguar, não devemos pesar os nossos dotes e não vamos dar 

explicações uns para os outros daquilo que fizemos ou adquirimos.  

Salve Deus, meu filho Jaguar, cada um procure saber o que adquiriu, consigo 

mesmo.  

Meu filho, esta é a nossa primeira aula e vou procurar deixar em cada uma, 

uma passagem escrita. Cuidado, filho! Lembro-me de uma vez que, ali nas 

imediações do I.A.P.I., curei uma mulher que, também, sangrava muito e, ao chegar 

em casa, Eu falava para uma porção de motoristas sobre o que fizera, quando PAI 

JOÃO DE ENOQUE chegou ao meu ouvido e alertou:  

- FIA, CUIDADO, ESTÁS CONVERSANDO MUITO. PRÓXIMO DE 

VOCÊ TEM OUTRA MULHER COM UM PROBLEMA SEMELHANTE E, 

TALVEZ, VOCÊ NÃO POSSA CURAR... ESSA NÃO É A SUA 

ESPECIALIDADE. SUA ESPECIALIDADE, AINDA, É A DOUTRINA E NÃO 

LHE FOI ENTREGUE, AINDA, UM MESTRE... 

Isso aconteceu em 1959. 

Em Cristo Jesus, espero deixar em todos os nossos encontros uma carta. 

 

Com carinho, a Mãe em Cristo Jesus, 

 

 

TIA NEIVA 
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Vale do Amanhecer, 14 de Agosto de 1984. 

 

 

PARTIDA  INICIÁTICA  EVANGÉLICA  MINHAS  COM  HUMARRAN 

 

Salve Deus! 

 

Meu filho e meu irmão, tenhas esta cartinha como um despertar do seu 

sacerdócio. Digo coisas nesta carta, redigida por sua Mãe Clarividente, em Cristo 

Jesus...  

Mestre Herdeiro deste Amanhecer! Ainda não tirastes os velhos ressentimentos 

e, com palavras, estás colocando mais terra em seu coração. O sacerdócio é amor, 

tolerância e humildade. Ser porta voz de sua Mãe Clarividente é algo difícil, porém, 

lembre-se dela e terás forças para seguir.  

Porque todo este acervo que te cerca?... O dia que alguém for tratado diferente, 

fugirão todos. 

Filho, não há mal nenhum na nossa Doutrina, o homem do sertão fazer seu 

templo no estilo do Templo Mãe e ou a Doutrina que a sua Mãe trouxe para a Terra.  

Nome imortal: TIA NEIVA - KOATAY-108!  

Todos nós temos na vida uma oportunidade de evolução. Esta oportunidade 

pode vir em um grande amor. Vem, muitas vezes, em uma grande dor. Porém, Deus, 

em sua grandeza, fez o homem com sua mediunidade. Sim, o Homem Médium. A 

mediunidade é um fator biológico. Ela corre no sangue, no coração... Em se tratando 

de um Homem Médium Transcendental, que é um Homem de muitas experiências, 

sabemos que temos um médium com os três Reinos de sua natureza, simetricamente, 

bem divididos. Esta força lhe dá a faculdade de receber um espírito de luz e até 

mesmo um anjo do céu. Este médium, este homem, vive em todas as partes: nos 

bares, nas vidas públicas, de um lado para outro encontramos este homem. Mil vezes 

encontramos este homem que não quer se preocupar com sua origem transcendental e 

que, sofrido, também não pode reclamar. Porque Deus, em sua figura singular, vive a 

sua presença em todos os instantes de nossas vidas, por todos os cantos do mundo. 

Deus é a Presença Divina.  

No entanto, estamos “às portas” de uma grande abertura luminosa, que 

somente este homem, de bagagem transcendental, é capaz de assumir, porque só ele é 

capaz de conduzir e salvar o que vai nos restar. Nesta grande  maioria, vejo que vão 

sobrar muito poucos.  

O homem que tem os três reinos de sua natureza, simetricamente divididos, é o 

missionário da última hora, vindo de mundos de mil experiências. Então, eis porque 

são capazes de assimilar o desenvolvimento Espiritual desta época.         

Porém, enquanto não chega este dia que não sabemos com exatidão, vamos 

assumindo o trato que fizemos: Amor, Humildade e Tolerância. Principalmente, nesta 

jornada que estamos enfrentando. 
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Meu filho, este sacerdócio é a continuação de nossas vidas. Só temos uma 

alternativa... O que será melhor? Viver, morrendo aos poucos, vendo perecer tudo em 

nossa  volta ou viver na luta criando o amor em seu redor? 

Tudo isto é o princípio e o fim. É fácil viver sem dificuldades, ensinando aos 

que não sabem viver.  

Hoje, meu filho, te parece difícil. No entanto, eu te garanto que é tão fácil amar 

a todos no Amor Incondicional. Vendo nas coisas feias um bom sentido. Um 

missionário não luta contra o seu irmão, caminha sem desatino, mesmo sem saber 

para onde vai, sem conhecer o seu destino. Onde não é desejado, procura ser afável, 

procura ser bom. Um homem sempre precisa do outro. Ensine o Amor a quem não 

souber amar.  

Porque filho, a morte é uma grande surpresa! Muitas vezes estamos de pé para 

uma grande jornada, pensando ser a luz de um grande Sacerdócio, sem sabermos que, 

do outro lado, já estão levantando-se as portas de um poder, nos chamando ao 

compromisso Cabalístico Eterno.  

Sim filho! Pelo nosso poder e pela Consagração Iniciática Cabalística, sabemos 

que as forças da Cabala são transmitidas por vibrações. Vejamos agora: é aplicado 

tudo o que foi criado. Emite vibrações, quer seja causa Orgânica ou Inorgânica. Estas 

vibrações são também chamadas Energias, fenômeno direto inteligente e material, ao 

mesmo tempo, independente de nossa vontade e de nossa imaginação, 

espontaneamente, de raciocínio, rompe os músculos e levanta  o Espírito da cura. Sim 

filhos, estamos marchando para uma Nova Era. A luta do Poder Espiritual é horrível 

nos mundos Espirituais e o homem passa por grandes acontecimentos.  

Só mesmo a conscientização do espírito individual poderá se libertar dos 

fenômenos individuais.  

Sim filho, as lutas, as guerras constantes dos Exús, Eguns, são terríveis. 

Existem espíritos que já subiram para o sono cultural, isto é, tiveram a graça de serem 

retirados por um padrinho. Sim, quando estamos em dificuldades chamamos pelo 

nosso padrinho e ele, somente ele, pela graça de Deus, pode colocar o seu afilhado no 

grau de sua Evolução.  

Devemos admitir, então, que tudo entre o afilhado e o padrinho possa 

acontecer. Tudo, inclusive, uma mudança estrutural e benéfica.  

Não se esqueça, filho, que livre é o homem que sabe amar. Somente o trabalho 

nos ergue e nos faz compreender que, enquanto trabalhamos com nossos irmãos, 

estamos em contato com Deus. Nunca reclames da luta, mil vezes, e nunca reclame 

da paz. É preferível a esperança da busca que a paz da resignação. Sim filhos, Jesus 

ilumine os nossos corações! Estamos na marcha evolutiva da Nova Era. Precisamos 

prepararmos. Todos os nossos encontros serão feitos por cartas, é o que posso fazer, 

filho querido do meu coração. Juntos discutiremos esta cartinha. 

 

Com carinho, a Mãe em Cristo Jesus, 

 

TIA NEIVA 
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Vale do Amanhecer, 11 de setembro de 1984. 

 

2ª  CARTA  DA  CORPORAÇÃO  DE  MESTRES  ADJUNTOS 
 

Meu filho, quero deixar bem esclarecida a vida além do mundo físico. 

 

Fui levada por Humarran há muitos anos atrás, à prestar contas de um quadro 

de uma enorme família que chegava da Terra. Interessante aquele grupo que viera por 

um desencarne em massa. Todos se organizaram, chegaram ricos e compraram suas 

mansões. Perguntei a Humarran: Onde conseguiram dinheiro? 

 

- Conseguiram na luz dos seus bônus. 

 

- O que fizeram para ganhar bônus? 

 

- Fizeram amigos na Lei do Auxílio. Respeitosamente tiveram suas 

consagrações ou sacramentos; com respeito e amor ajudaram os outros. Tiveram 

tolerância com seus vizinhos e demais comportamentos que não fazem sofrer os 

outros. 

 

Sim, é fundamental a tolerância para os que estão em julgo. Precisamos filho, 

ter muita paciência com os demais. Dessa paciência é que vem o amor. O amor 

incondicional.  

 

Veja filho: quando não temos um filho, não sabemos o valor, a importância do 

amor incondicional. Cresce dentro da gente uma vontade muito grande de proteção. E 

Deus faz com que os nossos filhos sejam nossas vítimas do passado. Mesmo porque o 

“homem pai” amolece o seu coração no desejo de proteger. Pai na totalidade. O 

homem ainda tem o seu coração muito duro. 

 

- Sim, deixa pra lá, dizia Humarran. Vamos ao sentido dessa mensagem. 

 

- A grande família estava no Canal Vermelho e caminhava em sua missão. 

Enquanto isso cada dia chegava um atrasado e ficava ali até chegar na sua Origem 

colonizada. 

 

Por que tudo isso? E Humarran me respondeu: 

 

- Porque os espíritos só vão para a Origem colonizada quando chega o último 

e que não tem inimigo em seu povo. 

 

Sim me lembro de algo que Humarran preparou para mim: naquele dia ia para 

o  sono  cultural  um  jovem  que  deixara  na  Terra  uma  complicada  cobrança: uma 
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jovem mulher empenhada em dívidas. Agora ele teria que voltar a Terra e nascer no 

lar de sua enteada. Era o quadro que eu via. E Humarran me explicou: 

 

- a moça já está grávida, agora veremos se dá tempo. Seu sono, sua cultura 

foram muito tristes. Ele teria que voltar quando tivesse 7 anos. Se tudo corresse bem 

poderia voltar até os 70 ou 80 anos. 

 

Por que a enteada? 

 

- Porque o jovem se apaixonou por ela; Fez dívidas, estragando sua vida e 

deixando, também, a mulher “naquela situação”. 

 

Mas que culpa teria a moça para perder seu filho que é uma dor tão grande? 

 

- É que ela alimentava seu padrasto perdendo o sentimento pela mãe, não 

havia respeito. 

 

Já se passaram 50 anos mais ou menos e Deus não tem pressa. Eles estão 

chorando porque aqui sofrem mais e são mais consciente. 

 

Mas não é esta família que estava na Terra? 

 

- Não. Amaro, que é este jovem, já estava endividado com Susana. É a 2ª vez 

que ele volta. Seu pecado é não respeitar a sua família. 

 

- Se comporte em seu lugar, como Mestre Instrutora. 

 

- Não é falta de respeito, o comportamento, estando na terra, todos podem se 

libertar uns dos outros sem precisar traumatizar ou cravar uma injúria ou uma 

falsidade que é o mesmo que matar fisicamente. E nosso amigo estava devendo 

anteriormente. 

 

Vai e volta e ninguém o ensina nada? 

 

E o sono cultural filha? Lá é dito tudo que o homem precisa saber. Inclusive 

vem num lar decente. Com pais que ensinam a moral. Não há necessidade de erro. 

TODOS TÊM UMA OPORTUNIDADE. Em cada canto tem alguém ensinando 

alguma coisa. E em lágrimas e tristezas o nosso personagem se despediu para o sono 

cultural. Sabe Deus quando voltará. Se tudo der certo, faz sua cobrança e volta. 

 

Pensei comigo: o que é bom para um, não é bom para o outro. E vendo aquele 

mundo de gente pensei em um por um desses... E ele vendo o meu pensamento foi 

logo dizendo: 
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- Sim, as coisas de Deus são assim. Na Terra todos tem o seu 

encaminhamento e aqui muito mais. Veja ali na ponta negra. Olha o vale negro lá em 

baixo.  

 

Lá tinha comícios de todo jeito. Gente eufórica, maldizendo e vibrando em 

outros aqui na Terra. Um triste espetáculo. Aquele trabalho constante. Grupos 

enormes fazendo Abatás. Outros emitindo aqueles enormes sermões. Quando 

Humarran me despertou dizendo que eu visse que aqueles não eram os mesmos de 

todos os dias. Que aqueles sermões ajudavam aquele povo. 

 

Uma das coisas mais bonitas que eu vejo ultimamente são os Cavaleiros 

Caçadores da mesma Legião de São Lázaro. E acredite meu filho, que estamos 

chegando no tempo dos Caçadores. Mas para chegar esse tempo, é preciso a ABATÁ 

dos Caçadores. É preciso que o Jaguar conheça bem seus sentimentos, suas vibrações 

e se desarme contra seus vizinhos. Sabendo que o homem luz só está evoluído 

quando não se preocupa com o seu vizinho. 

 

De repente nós estávamos em frente ao grande Yumatã. É um lugar no Canal 

Vermelho  que de 4 em 4 horas muda a iluminação aqui.  

 

Ao longe via a torre dos grandes Oráculos destinados a esta obra. Obatala na 

força de Simiromba e Apará nos grandes poderes de Olorum. Fiquei encantada com 

aquele rosário de luzes que envolvia aquele mundo mágico. 

 

- Breve estará ali filha. Apesar de sua estrada ser outra. 

 

Sim, meu caminho é singular. Passar por outra estrada, mas na benção da 

consagração de Olorum e Obatala. 
 

Salve Deus! 

 

Com carinho a mãe em Cristo Jesus, 

 

 

 

 

TIA NEIVA 
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Vale do Amanhecer, 25 de setembro de 1984. 

 

 

Salve Deus! 

 

Meu filho Jaguar, Adjunto Rama 2000: 

 

É com muito amor que te faço esta terceira cartinha. Vamos procurar a 

“fitinha” que tem gravada, e que nos faz acima de tudo acreditar na imortalidade da 

alma, na eternidade da vida, na sucessão contínua dos verões e dos invernos, dos dias 

e das noites e, no entanto...  

Aliás, cada forma animal representa um instinto particular, uma aptidão ou um 

vício. Se fizermos predominar o homem em Deus Pai todo poderoso, 

compreenderemos que somos realmente homens..., que somos realmente irmãos de 

Jesus; Deus, em sua presença simples e hieroglífica; Prana, Deus, também, na sua 

grandeza sem par.  

A humildade, a tolerância, são envelopes que conduzem o amor.  

Deus se fez nas plantas, Deus se fez na vida, em todos os lugares. Deus na 

atmosfera, na mais linda primavera; Deus se colocando dentro de “Acelos”, Deus se 

colocando dentro de “Taumantes”, Deus se colocando dentro de “Vancares”, 

“Sardyos”, em todas as “Estrelas”, jogando eflúvios sobre os campos, procurando 

aqueles que lhes emitiram amor, nas asas do Cavaleiro da Lança Vermelha.  

Alguém tem que erguer a voz e clamar alto no meio desta vida sufocante, que a 

mudança da rota do pensamento humano é necessária, porque, sem conhecimento, o 

homem pode ser fisicamente como um cientista, mas, sem saber bloquear o Neutrôm; 

e o homem Iniciático tem capacidade de abrir esta força. Se as organizações 

religiosas-humanas vierem a se unificar, chegarão também... mas, por caminhos mais 

longos a esta “organização”. No entanto, para isso, terão também de  fundir-se com a 

ciência e a fé.  

Sendo este um momento espontâneo das almas será preciso um impacto, 

alguém terá que fazer alguma coisa. E, somente o Mestre Jaguar, o Espírito 

Espartano, por enquanto é capaz.  

 

Com carinho, 

A mãe em Cristo Jesus, 

 

 

 

 

TIA NEIVA 
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Vale do Amanhecer, 09 de Outubro de 1984. 

 

 

Meu filho Jaguar, 

 

Salve Deus! 

 

Há um desagregar de forças, cuja força pode ser boa ou não dependendo do 

pensamento, dependendo da conduta doutrinária. 

O homem pode fazer o que quiser (eis o perigo), na força absoluta que cura e 

que, também pode prejudicar. Por exemplo: (no homem que  tem força mediúnica e 

que muita coisa não deve saber): Duas pessoas que lhe vibram, pessoas a “ele” 

entrelaçadas por determinações cármicas; Essas pessoas ficam entregues aos seus 

destinos e ele (a vítima), é atingido virando a arma (sua própria força) contra si 

mesmo.  

Todo o trabalho do homem parte de sua mediunidade e surge do seu  SOL 

INTERIOR, consciente ou inconsciente; parte do seu SOL INTERIOR. Todos nós 

temos um SOL INTERIOR, por exemplo: se a minha CONDUTA DOUTRINÁRIA, 

é uma conduta respeitável e tenho bons pensamentos, EU fico na presença das 

pessoas e ELAS VÃO RELAXANDO. Depois de tirar todas as tensões, EU começo a 

DESAGREGAR O MEU PLEXO... Vou levando, também, pelo meu 

RELAXAMENTO ou sabe Deus, pois não sei explicar muito os meus fenômenos, sei 

apenas alguns TRUQUES para fazer esta DESARMONIA.  

E vou DESARMONIZANDO... Penso nas coisas que aquelas pessoas à minha 

frente gostariam de possuir... Ligeiras preces (preces do pensamento, não canto), até 

que EU sinto que as MOLÉCULAS DO MEU PLEXO SE DEFORMARAM. E como 

sabemos que “elas” se DEFORMAM? Sabemos porque sentimos vontade de sair 

“dali”... Ligeiros cansaços... As pessoas vão melhorando; É ligeiro, menos de meia 

hora. Este é o instante em que podemos dizer: ESTOU EM HARMONIA COM O 

MEU PLEXO, POIS SINTO QUE ESTÁ HAVENDO DEFORMAÇÃO, ESTOU 

PARA O BEM.  

Quantas pessoas estão  harmonizadas em suas vidas PROFANAS, SEUS 

PLEXOS NÃO SE DEFORMAM, e vem o perigo de desencarnarem e serem 

enterradas com o MICRO-PLEXO PRESO AO PLEXO-FÍSICO. Quando o homem 

desencarna e é enterrado nestas condições, fica o espírito inconsciente, ali mesmo 

pelo cemitério, até que a benção de Deus... Salve Deus!  

Meu filho Jaguar, o CHARME É A PRESENÇA DIVINA NA TERRA.  

O CHARME não volta, ou seja, as ENERGIAS QUE COMPÕEM A SUA 

FORMAÇÃO, não têm retorno ao seu ponto de partida ou de sua ORIGEM.  

O CHARME protege o homem demais. É a força que sustenta o CORPO, SE 

ESPALHA NO CORPO FÍSICO (é subcutâneo), logo depois da primeira pele. 

Quando desencarnamos, sai do CORPO FÍSICO, e igual uma “fumacinha”, em forma 

espiral, fica próxima do MORTINHO e após o seu enterro fica ali pelo cemitério. 
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Quando conseguimos “subir sem dívidas”, quando MANIPULAMOS TODO 

ESTE CHARME, é então levado pelos MENTORES para a cura daqueles que mais 

necessitam. Quando EU DESEMBARCAR, e alguém, passando por onde EU passei, 

poderá receber a cura, uma GRAÇA. Nos PLANOS ESPIRITUAIS dirão: É 

compreensível, ELA passou por ali e MANIPULOU TODO O SEU CHARME.  

O CORPO FÍSICO É ORNAMENTADO PELA HERANÇA 

TRANSCENDENTAL, O MESMO QUE CHARME. Quando fazemos as 

CONSAGRAÇÕES, estamos justamente “buscando” as nossas HERANÇAS.  

Meu filho Jaguar, antes de prosseguir nos assuntos reservados para esta carta, 

quero lembrar-lhes que nem toda força que DESAGREGA É TUDO DE BOM, 

COMO NO EXEMPLO DO PLEXO. Existem em nós forças em PONTOS VITAIS 

que quando DESAGREGAM É TUDO DE MAL. Lembre-se do 

INTEROCEPTÍVEL e das forças incríveis que DESAGREGAM quando nos 

desequilibramos. Não preciso explicar. É TUDO DE MAL.  

Meu filho, como ESPÍRITOS ENCARNADOS, somos: 

CORPO FÍSICO, ALMA e PERISPÍRITO. Em função de cada uma dessas 

constituições existe um PLEXO, assim distribuídos:  

CORPO FÍSICO, o PLEXO-FÍSICO: O CORPO FÍSICO é composto por 

PARTÍCULAS ATÔMICAS... UM GRUPO DE ÁTOMOS CONSTITUI A 

MOLÉCULA E AS MOLÉCULAS REUNIDAS FORMAM O CORPO. O PLEXO-

FÍSICO, OU PLEXO-NERVOSO, OU, PLEXO VITAL, É UM UNIVERSO EM 

MINIATURA, CONDENSADO EM CÉLULAS VIVAS. É O PLEXO MAIS 

DINÂMICO DAS NOSSAS EMOÇÕES QUE GOVERNA OS NOSSOS DESEJOS; 

É O MAIS COERENTE COM A VIDA NA TERRA: NASCIMENTO, VIDA E 

MORTE. ESTE PLEXO TEM POR OBRIGAÇÃO EMITIR VITALIDADE AOS 

OUTROS DOIS, QUE SÃO O MICRO E MACRO-PLEXOS, QUE FALAREMOS 

A SEGUIR.  

OBSERVAMOS ENTÃO, À LUZ DESSE CONHECIMENTO, QUE É O 

PLEXO-FÍSICO A BASE PRINCIPAL DE RECEPÇÃO E EMISSÃO DAS 

ENERGIAS DOS DIVERSOS PLANOS E É O PLEXO RESPONSÁVEL PELA 

REDISTRIBUIÇÃO DESSAS MESMAS FORÇAS AO MICRO E AO MACRO-

PLEXOS.  

ALMA, O MICRO-PLEXO: A ALMA, O PEQUENO CORPO, É  

POSICIONADA EM NOSSO CORPO FÍSICO ENTRE A CINTURA E A NUCA. É 

A ALMA O CORPO SANGUÍNEO DO ESPÍRITO... SE REVELA PELOS 

NOSSOS PENSAMENTOS. É QUEM RECEBE E EMITE AS VIBRAÇÕES... É A 

ALMA A SEDE DOS SENTIMENTOS. ESTE EU, O NÚCLEO CENTRAL DAS 

DECISÕES. É NA ALMA ONDE VIVE A MINHA INDIVIDUALIDADE 

TRANSCENDENTAL, A EMITIR A MINHA PERSONALIDADE 

TRANSITÓRIA...  

PERISPÍRITO, O MACRO-PLEXO: PERISÍRITO... ESSA FORMA É DEUS, 

É ENERGIA LUMINOSA DE AÇÃO E REAÇÃO... É O INVÓLUCRO DO 

CORPO... UMA FORMA INORGÂNICA SENSÍVEL, SUA ESPÉCIE É 

DOLOROSA. É  O  PERISPÍRITO QUEM PROJETA A NOSSA ROUPAGEM, OU 
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NOSSA INDUMENTÁRIA, OU SEJA, PELO PENSAMENTO.... POR UM 

CONJUNTO DE ATRAÇÕES PROVOCADAS E CONVERGIDAS PELA 

MENTE... PELO PENSAMENTO... EMITEM IMPULSOS AO PERISPÍRITO QUE 

MOLDA, CRIA A SUA ROUPAGEM, OU SUA INDUMENTÁRIA, MESMO NO 

CASO DO ESPÍRITO SOFREDOR QUE TEM O PERISPÍRITO APAGADO. 

TANTO NO INVÓLUCRO TERRESTRE QUANTO NO INVÓLUCRO ASTRAL, 

TEMOS A SABER QUE O PERISPÍRITO É O MAIS IMPORTANTE, O MAIS 

PODEROSO, NÃO É TOCADO PELOS NOSSOS DESEJOS, ESTÁ SEMPRE 

PRESENTE E NÃO SE INFLAMA. É O MAIS SIGNIFICATIVO EM RAZÃO DE 

SUAS CÉLULAS. É O PERISPÍRITO QUE EMITE A ALMA. É INDEPENDENTE 

DELA, SE MOVIMENTA, ATRAI, COMUNICA.  

É O PERISPÍRITO QUE RETÉM, GUARDA, CONSERVA A MODALIDADE 

ADQUIRIDA DURANTE A NOSSA VIDA NA TERRA. O PERISPÍRITO É A 

SEDE DA EVOLUÇÃO, OU SEJA, NO PERISPÍRITO FICA O REGISTRO DA 

EVOLUÇÃO DO ESPÍRITO.  

MEU FILHO JAGUAR, ANALISEMOS, AGORA, COM MAIS 

PROFUNDIDADE O PLEXO-FÍSICO, O MICRO-PLEXO E O MACRO-PLEXO, 

COMO SE FOSSEM TRÊS FORMAS DE VIDAS DIFERENTES E SEPARADAS. 

PORÉM, NÃO DEVEMOS NOS ESQUECER QUE OS TRÊS “ESTÃO EM UM”. 

PEGANDO COMO EXEMPLO O ÁTOMO QUE: FORMADO PELO ÂNION, O 

CATION E O NEUTRÔM. QUANDO ATINJO UM OBJETO, NÃO ATINGI O 

ÂNION OU CATION OU O NEUTRON, SEPARADAMENTE, MAS SIM O 

ÁTOMO, IMPOSSÍVEL SEPARÁ-LOS. 

O ECTOLÍTERO FICA ENTRE OS TRÊS PLEXOS.  

É O SOL INTERIOR QUE EMITE PARA OS PLEXOS.  

CORPO FÍSICO (PLEXO-FÍSICO),  ALMA (MICRO-PLEXO), 

PERISPÍRITO (MACRO-PLEXO).  

FALAMOS AQUI, NO ESPÍRITO NA SUA CONDIÇÃO DE 

ENCARNADO. O ESPÍRITO HUMANO, OU O ESPÍRITO EM SUA CONDIÇÃO 

DE ENCARNADO, É SIMPLESMENTE UM ESPÍRITO “REVESTIDO POR UM 

CORPO FÍSICO, COM SUA FORÇA SUBDIVIDIDA PELO PLEXO-FÍSICO E 

MICRO-PLEXO, E QUE, AO DESENCARNAR, SIMPLESMENTE SE LIBERTA 

DO CORPO, SEGUINDO O CURSO NATURAL DA SUA EVOLUÇÃO.  

QUANDO O ESPÍRITO DESENCARNA, FICA O PLEXO FÍSICO, E VÃO O 

MICROPLEXO E O MACROPLEXO, QUE VÃO SE APURANDO... 

APURANDO, ATÉ QUE O ESPÍRITO SE TORNA DIVINO E CONQUISTA O 

TERCEIRO PLEXO: PAI, FILHO E ESPÍRITO SANTO - SANTÍSSIMA 

TRINDADE OU CHAVE DO VERBO DIVINO. FALAMOS AQUI NO ESPÍRITO 

FORA DA MATÉRIA, EM SUA VIDA ALÉM FÍSICA, SALVE DEUS!  

 

 

 

TIA NEIVA 
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Vale do Amanhecer, 28 de Janeiro de 1985. 

 

 

PARTIDA  INICIÁTICA 

 

Salve Deus! 

 

Meu Filho Jaguar, 

 

Filho, todos nós temos a Centelha Divina que vem do além de Deus. Esta 

Centelha é o Charme. É, também, o nosso Sol Interior, herança transcendental vinda 

dos grandes Sívans. Poder absoluto que traz na Terra os poderes da encarnação e 

reencarnação. Poder, também, da reintegração e desintegração. É um poder perigoso 

para aqueles que não conhecem os raios da descarga magnética cósmica nuclear.  

 

Sívans, Harpásios e Taumantes já assumiram muitas dores pelos estudos e 

incompreensões dos cientistas. Podem, muitas vezes, estar envolvidos num grande e 

potencioso caso sem conhecer, deslumbrados e sem nenhum conhecimento do que 

nos faz emitir dentro de nós uma força que não é nossa.  

 

Por exemplo: o poder da aparição de uma grande Estrela poderá trazê-la, como 

trouxe naquela era distante.  

 

Sívans é uma grande Estrela, mas que emite mil Amacês que trabalham em 

diversos lugares e em diversos outros planos. O maior trabalho é no seu próprio 

plano. 

 

O nosso Mestre Annodã quis levar aquele povo que já estava preparado e 

deixou que a Amacê entrasse ali e aquele povo tomasse uma lição, porque vieram 

para uma preparação, para se unir a um povo no futuro. Mas, como sempre, foi pouco 

o que puderam oferecer.  

 

Hoje se conta uma lição de uma vida que desapareceu.  

 

Sívans está a responder com as suas Amacês às heranças transcendentais, 

emitindo de uma vida para outra, afirmando que a constituição de um homem não 

resiste às descargas magnéticas cósmicas nucleares. Agora sim, estamos nos 

preparando para uma grande concentração. Teremos que viver com o corpo físico, 

teremos que saber enfrentar a futura dimensão que nos espera. Será que seremos nós, 

os mais avançados? De fato, não sabemos. Nem a minha clarividência tem certeza até 

então. Sei, também, que vidas no grande caminho de Deus nós temos. Será que 

alcançaremos os nossos irmãos e saberemos falar com eles? Na verdade, quem sabe o 

que vamos fazer?  É  o  homem  na  sua  individualidade...  As  cargas  magnéticas  já  
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começam a estremecer o grande Solar. Cairão todos, se não tiverem o amor 

incondicional, o amor em Deus Pai Todo Poderoso.  

 

Homens pequenos, homens maiores, irão se levantar e vão encontrar o seu 

destino e, juntos, teremos que encontrar os nossos destinos. Sabe Deus, o que nos 

espera se sairmos desta concentração, que nos divide e nos segura, nos afirma a nossa 

constituição. Sabemos que tudo o que pegamos é a forma do Menino Jesus. 

Poderemos ser imortais, vivermos horas após horas, se tivermos todas as 

consagrações que nos darão forças para chegarmos à partida física e evangélica. 

 

 Lembra filho, que toda a minha ambição é querer ficar bem entendida sobre as 

heranças transcendentais.  

 

Sabemos que a reencarnação só agora está chamando a atenção da mente 

humana. Não tem nenhum esclarecimento que o homem não possa reencarnar. E os 

que conhecem a reencarnação não falam no processo da reencarnação como, em 

nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, eu conheço.  

 

A este respeito eu tenho um quadro belíssimo na grande Sívans, que traz a 

mensagem da reencarnação. Porque Sívans, meu filho, é uma das estrelas mais 

desenvolvidas, mais esotérica que não se cansa de emitir a sua grande projeção a nós 

Jaguares.  

 

Nos atende todos os dias. Já apareceu fisicamente a nós no dia 16 de Junho de 

1982, às 22 horas.  

 

Sim, filho. Venho ensinando que o homem recebe de Deus para sua encarnação 

a Centelha Divina que, saindo de uma estufa, onde faz a sua cultura, ele vem até a 

Terra, escolhe a sua mãe, volta e recebe a Centelha Divina, que é uma energia extra-

etérica, que nos sustenta no nosso plexo até a nossa volta e que vai enterrada junto ao 

corpo físico, sempre zelado por alguém.  

 

Ora sai dali, ora fica ali mesmo, até que o dono possa voltar à Terra para 

começar a receber as curas de suas enfermidades, de seus entes queridos, isto quando 

o homem foi bom. Automaticamente, ele vai recebendo. E havendo o que houve com 

os Jaguares Missionários foi diferente. Graças a Deus!  

 

Digo, meu filho, o Jaguar trabalhando bem, eu não entendo porque ainda sofre 

as intempéries do seu carma como sofreram.  

 

O homem, com todas as diferenças, pode ser um homem rico. Rico, que eu 

digo, é aquele que tem a sua realização na vida material e espiritual. 
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Como sofreu aquela gente naquela noite nefanda. Todo mundo dançava e 

cantava a sua divina festa. Sim, meu filho, o místico do magnético explodia no corpo 

daquela gente, enquanto Annodã formava o seu canto e todos iam se deslocando do 

corpos cheios de lucidez, se perguntando entre eles suas razões, tudo o que podiam 

explicar naquela hora o que estava acontecendo. Era, então, o extraordinário, a 

desintegração total. Ali, procurando seus corpos, sem paixões, sem desatinos. Era o 

inevitável: uns desesperados, outros se reajustando. Faltou inteligência e a prática 

daquele precioso Mestre. Será que faltou? Não sei por quanto tempo aquele povo 

ficou ali em corpo fluídico. Foi preciso que se retirassem as grandes aspirais que não 

tiveram a glória de serem enterradas junto aos corpos, para que elas deixassem de 

alimentar o corpo fluídico, correndo o perigo de novas alucinações. Parece que, 

quando falamos deste tempo, não havia civilização. No entanto, muitas tribos viviam, 

inclusive, já usavam a energia nuclear e sempre estavam a perecer, sempre... 

sempre...  

 

Sim, filho. São realmente um perigo estas descargas nucleares, em nome de 

Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem entreguei os meus olhos, nos diz Amanto aqui. E, 

parece filho, que estamos nesta época com o mesmo castigo das descargas nucleares.  

 

Porém, não tinha dito o perigo da força nuclear. E porque estou falando tanto? 

É querendo prepará-los pelas mensagens de Pai Seta Branca de 1980. 

 

Digo, filho, que já demos um passo muito grande nesta última consagração de 

Enlêvo. Quando pensamos em trabalhar com esta Estrela, os seus poderes já nos 

traziam a preparação física do nosso Sol Interior. Ciente do que somos, temos 7 (sete) 

Raios que é a cabala, viva e resplandecente, dentro de nós.  

 

Salve Deus!  

 

Meu filho, esta carta traz o primeiro passo do que poderemos compreender da 

vida fora a matéria. Com carinho, 

 

A Mãe em Cristo Jesus, 

 

 

 

 

TIA NEIVA 
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Vale do Amanhecer, 01/05/85. 

 

 

Salve Deus! 

 

 

“ADJUNTO  KOATAY-108,  TRIADA  HARPÁSIOS” 

 

“ADJUNTO KOATAY-108,  REGENTE,  TAUMANTES” 
 

 

Meu Mestre, 

 

Foram classificados em cada ADJUNTO muitos Adjuntos Regentes Taumantes 

e Adjuntos Koatay-108, Triada, Harpásios.  

 

Sabe-se que na Lei do ADJUNTO KOATAY-108 EM PROJEÇÃO, ele fica a 

disposição de uma Jornada, seguindo em sua Partida, orientado pelo seu ADJUNTO 

MAIOR. Sempre em harmonia com seu ADJUNTO, ele poderá apresentar em seu 

continente um Grupo de Mestres determinados para uma MISSÃO ESPECÍFICA. 

Utilizando-se do Sistema de Unificação de forças iniciáticas, torna-se poderoso na 

sua individualidade, permitindo, assim, que seu próprio Ministro trabalhe naquele 

continente que está em Missão.  

 

Representa todo o ciclo do seu povo, toda a sua energia. Sabe manipular as 

forças que regem nossa Corrente, nossa Tribo. É consciente da verdadeira mensagem 

da nossa Doutrina: o Amor, a Humildade e a Tolerância. 

 

Porém, caminha sobre os alicerces do seu ADJUNTO MAIOR, construindo sua 

própria independência. Poderá, no futuro, trazer sua Estrela, formando assim seu 

próprio Continente.  

 

É um 7º Raio que dispõe das forças que regem todo este Sistema Iniciático, em 

seu mundo decrescente. São Mestres preparados, em nome de Nosso Senhor Jesus 

Cristo, para emitirem sua força em favor de qualquer trabalho, sob o comando de um 

ADJUNTO MAIOR. Podem trabalhar na sua individualidade, realizando-se 

espiritualmente e materialmente. Estão aptos para qualquer evento, desde que 

disponha da força decrescente de um Ministro e seus componentes.  

 

Sendo um 7º Raio, conhece e sabe ser um Cavaleiro Janatã, um Adjunto 

Koatay-108; um Trino Especial; um Cavaleiro Especial; um Adjunto Trino. Sempre 

em harmonia com todos os Mestres e Adjuntos Maiores deste Amanhecer. Tem o 

canto do Cavaleiro Especial e por sua emissão recebe muitas energias. É um Mestre 

que atinge todo o Ciclo Iniciático. 
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É um Mestre para os Tronos, porém, sendo prontos para iniciar e, sendo 

Instrutores, podem fazer muito mais. É um completo executivo, sempre ativo, busca 

com otimismo desvendar as tarefas que se encarrega. São “Magos do Evangelho”, 

caminhando e desvendando com sabedoria o “porque” das coisas dos destinos 

cármicos. 

 

Sua tarefa bem realizada é a minha própria realização, por que és um Koatay-

108. 

 

Com carinho. 

 

A Mãe em Cristo Jesus, 

 
 

 

 

TIA NEIVA 
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Vale do Amanhecer, 01/05/85. 

 

 

Salve Deus! 

 

“O  MESTRE  ADJUNTO” 

 

É chegada a hora  de uma reestruturação, de se conhecer o nosso povo e saber 

as armas que temos, o que na realidade temos em mãos.  

A princípio, eu quero explicar os poderes e a missão que tem o ADJUNTO 

KOATAY-108 HERDEIRO, TRIADA, HARPÁSIOS, 7º RAIO ARCANOS RAIO 

ADJURAÇÃO - RAMA 2000.  

Cada Adjunto tem a sua missão específica, sua ordem e sua partida, o que vai 

aumentar mais ainda a sua responsabilidade perante o seu povo.  

Ter o máximo de preocupação com a Conduta Doutrinária do seu povo, 

transmitindo, sempre, a Doutrina do Amor, da Humildade e da Tolerância. 

Um ADJUNTO deve estar apto para qualquer eventualidade, podendo dispor 

de um Mestre que não seja seu componente. Este Mestre fará sua Emissão sem se 

afastar do seu Adjunto Maior, emitindo no final - “EM MISSÃO ESPECIAL DO 

ADJUNTO... (nome do Adjunto a quem está a serviço)”. Por exemplo: - o 

ADJUNTO YUMATÃ, Mestre Caldeira, necessita de cinco Cavaleiros Lança Verde 

para determinado trabalho. Não havendo número suficiente de seus componentes, 

convidará Cavaleiros de outros Adjuntos para completarem os cinco. Estes Mestres 

estarão, então, “EM MISSÃO ESPECIAL DO ADJUNTO YUMATÃ”.  

Todo Jaguar é um Continente. Se for solicitada a presença de um Mestre para a 

realização de um Trabalho dentro da escala do 1º Mestre Jaguar, será uma ordem. Um 

Ministro, ou melhor, o Mestre de um Ministro, deve ser atendido imediatamente.  

Está, então, formada sua força Decrescente, seu Continente. É muito 

importante que haja uma perfeita harmonia entre todos os Mestres, porque os seus 

poderes vão além da missão que dispõem naquele momento. Envolvem as forças 

iniciáticas de outros Ministros, permitindo a realização de verdadeiros fenômenos 

desobsessivos, da cura do plexo físico e espiritual.  

Há, também, a responsabilidade material das coisas de Nosso Pai Seta Branca, 

nossos Templos, nossas Estrelas. Vamos nos preocupar com tudo que existe 

materialmente. Uma lâmpada acesa desnecessariamente, os horários de nossos 

Sandays, nossos Rituais, os nossos uniformes, enfim, tudo o que se passa em volta de 

nós.  

Um 7º Raio dispõe das forças que regem todo este Sistema Iniciático. São 

Mestres preparados, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, para emitirem sua força 

em favor de qualquer trabalho sob o comando de um ADJUNTO MAIOR, podendo 

trabalhar na sua individualidade, realizando-se espiritualmente e materialmente. São 

Mestres prontos para qualquer evento, desde que disponham da força decrescente de 

um Ministro, o seu Continente. 
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Depois desta Consagração podem utilizar seus conhecimentos e sua técnica, 

porque vivem a Unificação em Deus Pai Todo Poderoso. É um Jaguar consciente das 

energias extra-etéricas, conduzindo, com amor, aos planos espirituais, toda a força 

manipulada naquele trabalho que necessitou da sua presença.  

Um ADJUNTO é um 7° Raio do seu Ministro. Todos são 7º Raios. Se 

conseguirem manipular a sua força na conduta crística do Amor, da Humildade e da 

Tolerância, formando seu quadro decrescente sem a preocupação de um determinado 

componente estar presente ou não, podendo estar em Missão em outro ADJUNTO.  

Um 7° Raio perfeito tem de conhecer, saber e ser um Comandante, um Adjunto 

Koatay-108, um Trino Especial, um Cavaleiro Especial e um Adjunto Trino. Enfim, 

ter conhecimento e sabedoria, estar harmonizado com todos os Mestres deste 

Amanhecer. Sua classificação é muito boa perante a Jesus, pois é um Mestre que 

recebe pela sua Emissão, muita energia, podendo fazer muito mais com a presença do 

seu Continente. O Continente de Koatay-108. 

Estando, então, formada a Equipe de Trabalho de um ADJUNTO, ele pode 

dispor, a qualquer hora, dos poderes específicos de um Mestre. Partem em Missão 

Especial, obedecendo as escalas do 1º Mestre Jaguar, Mestre Nestor. 

Não se esquecendo filhos, de que somos Mestres ensinando Mestres. Procurem 

conhecer as forças que estão presentes em nosso favor, desses Ministros de Deus. 

Sendo nós um Continente, vamos criar um conjunto de forças preciosas e formarmos 

nossa Unificação, em Cristo Jesus. 

 

Com carinho a Mãe em Cristo Jesus, 

 

 

 

 

TIA NEIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 71 - 

 

SALVE DEUS! 

 

 

MESTRES  CLASSIFICADOS  COMPONENTES  DE  UM  ADJUNTO 

 

 

- REGENTE 
 

- TRINOS AJOUROS, JUREMÁ, IRAMAR, TAMAROS, AMOROS, 

VALÚRIO, ADELANOS, MATURO, SAVANOS, MURANOS E GALERO. 
 

- CAVALEIRO LANÇA VERMELHA e LANÇA VERDE. 
 

- COMANDANTES JANATÃ. 
 

- MESTRES AJANÃS 5º YURÊS (Vancares e Cautanenses). 
 

- MESTRES CONSAGRAÇÕES que é o mesmo Mestre Sacramento. São 

para iniciações, Batizados, Casamentos. São TRINOS GRAMOUROS. 
 

- MESTRE LUA (Ninfas). 
 

- NINFAS JUREMÁ - São Ninfas que ainda não receberam a falange 

Missionária. 
 

- NINFAS DHARMAN OXINTO, SAMARITANAS, MURUAICYS, 

YURICYS, FRANCISCANAS, MADALENAS, ROCHANAS, CAIÇARAS, 

TUPINAMBÁS, JAÇANÃ E MAYAS. 
 

- CIGANAS. 
 

- TAGANAS. 
 

- AGULHAS VERMELHA. 
 

- NYATRAS. 
 

- PRINCÍPES MAYAS. 
 

- NITYAMAS. 
 

- MAGOS. 
 

- GREGAS. 
 

- JANDAS. 
 

- ARYANAS (que vão em busca dos perdidos). 
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Minhas Filhas Missionárias, 

 

 

Salve Deus! 

 

Entre as maiores oportunidades que nos foram concedidas pelo Altíssimo que 

governa o Universo, estão a liberdade de agir e o poder das idéias superiores. 

De vocês filhas, que vão assumir esta nobre responsabilidade, espero o amor 

nas maneiras, na Lei e na ordem quando na execução de suas tarefas. 

Espero que se recordem sempre de mim, quando estiverem impacientes em 

suas atribuições com as falhas dos outros. Lembrem-se sempre que entre “ele” e 

vocês estou eu. Lembrem-se das palavras que digo a vocês quando não estão certas, 

quando tem algum erro de doutrina. Muito amor minhas filhas, com amor 

conseguiremos a nossa realização. Lembrem-se: Mestres ensinando Mestres. 

Esqueçam sempre, que vocês são a Lei e que a Lei existe, vocês são a palavra, a 

minha palavra com -0- em Cristo Jesus. 

As Yuricys, as Dharman Oxinto, as Muruaicys, as Arianas, as Jaçanãs, as 

Madalenas, as Samaritanas, as Franciscanas, as Rochanas, as Tupinambás, as 

Naraiamas, as Ciganas, as Ciganas Taganas, as Agulhas Vermelhas, as Caiçaras, as 

Niatras, as Nityamas, as Gregas e as Maias, são falanges Missionárias que muito me 

alegram. Em suas coordenações nada tenho a desejar. Inclusive, estão no mais 

perfeito conceito dos eventos que vamos assumir “nesta hora” como nestes dois 

exemplos: 

1 - As falanges Missionárias poderão se auto escalarem para um Abatá, 

emitindo fluído por todo este Vale repercutindo eflúvios por toda esta Brasília: 

hospitais, sanatórios, onde houver necessidade de tudo que pesar das Legiões de Deus 

e dos luminosos  5º de Jesus todo poderoso. 

As primeiras ninfas de cada falange se revezarão entre si para realizarem as 

escalas deste trabalho todos os dias da semana. Serão escalados pelos Mestres Barros 

e Fróes, 1º e 2º filhos de Devas, no mínimo 3 (três) ninfas de cada falange. 

Devido a Benção de Pai Seta Branca todos os primeiros domingos de cada mês, 

o Trino Tumarã (Zé Carlos) e o Trino Solitário Juremá (Lisbôa), ficarão responsáveis 

pe 

 

 

 


