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Prefácio 
 
 
 
 
Salve Deus! Missionárias Jaçanãs, 
 
 
 

Do pequeno acervo que tenho, escolhi: mensagens, nosso canto e pequenos presentes 
que nos foram dados por nossa Mãe Clarividente, Koatay 108, desejando partilhar esta 
grandeza; diante da simplicidade que nossa mãe as colocou. 

A falange Jaçanã tem sua origem na Cruz do Caminho, passando pelo Leito Magnético 
e chegando até a Cabala, onde desempenhamos nossa missão maior: todos os domingos 
estarmos presentes ao trabalho de Turigano, a serviço do Oráculo de Iemanjá. 

A origem e existência da falange estão ligadas à grandeza e objetivo dos rituais 
cabalísticos. Esperando ter sido feliz, neste nosso primeiro contato, rogo a Jesus, no grande 
Simiromba de Deus, as energias necessárias para caminharmos com amor e harmonia no 
cumprimento da nossa missão, do nosso sacerdócio, Boa Sorte! 

 
 

 

 
Ninfa Lua Dulce, 1ª Jaçanã 

Planaltina - DF 
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As Ninfas do Amanhecer 
 
Querida filha, Salve Deus! 
 

Minha filha, conheço bem os caminhos que você está percorrendo. Anime-se confiante 
porque você tem forças suficientes para manter-se sempre em equilíbrio. Os nossos dias estão 
difíceis e conturbados, precisamos de muita fé e muito amor, para conservarmos em harmonia 
nosso Centro Coronário, que é nosso Sol Interior. 

Com o coração cheio de amor você escolheu empreender esta viagem, para enfrentar 
com otimismo e coragem todas estas dificuldades, no reajuste de seus débitos 
transcendentais. São nossos “vizinhos” que nos conduzem às alturas e ao mais alto grau de 
evolução. Não se deixe levar pelo negativismo, nem pelo desânimo, pois, você tem um Sol 
Interior que precisa expandir sua luz. Após esta fase, difícil, tudo irá clarear sua mente, estará 
firme e você se sentirá segura, realizada e feliz. 

Minha filha, é preciso que a cada instante você esteja em harmonia consigo mesma, 
para que possa ser a irradiação da verdade e do amor, para iluminar àqueles tão carentes de 
luz e calor. A hora exige de nós, perfeita sintonia em Deus, para que sejamos Magos do 
Evangelho na Nova Era. 

Estou sempre pedindo por você em meus trabalhos para que consiga sua total 
realização e que sua vida espiritual lhe ofereça segurança e muita luz. Prossiga firme sua 
jornada confiante em Jesus e Pai Seta Branca, que tudo será mais fácil e menos cansativo. 

 
Com o amor da Mãe em Cristo, 
 
Vale do Amanhecer, Dez./77 
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Mensagem de Amor 
 

Aqui estamos TIA, tuas filhas YURICYS, MURUAICYS e JAÇANÃS, para prestaste esta 
pequena homenagem neste dia que nos é tão caro. 

Mas, esta homenagem TIA, não é somente do hoje, do agora, pois regredindo na 
memória do tempo, simboliza uma vivência de quase três mil anos, quando vivemos juntas, e 
unidas trabalhamos nas terras de Delfos. 

Ontem como PYTIA, inspirada pelos vapores que emergiam das fendas vulcânicas, 
orientava Reis, Príncipes, Povos e Nações. 

Hoje, como CLARIVIDENTE, inspirada nas forças positivas da Espiritualidade maior, faz 
surgir num vale, que também é uma suave fenda, aqueles que irão equilibrar o alvorecer do 
IIIº Milênio. Ontem, como PYTIA, inspirada também em Apolo, o Deus da luz e da harmonia 
universal, sentada sobre um triplóide, profetizavas o futuro e davas o sentido das tuas 
mensagens. Hoje, como CLARIVIDENTE, inspirada por SETA BRANCA, à luz dos Andes e tendo 
como triplóide, AMOR – TOLERÂNCIA – HUMILDADE; vaticinas o mundo de amanhã, 
explicando em tuas aulas e mensagens, o sentido da verdadeira vida e a razão primordial da 
nossa existência. 
PYTIA, a profetiza, era uma mulher simples e tendente a viver afastada dos outros, do luxo e 
das ilusões materiais, dedicando-se mais ao mundo real dos valores; do amor ao próximo, 
justiça e da caridade, do que ao mundo ilusório dos fatos. 

NEIVA, a Sacerdotisa do Templo do Amanhecer, também é uma mulher simples, sem 
luxo; dedicada a servir mais aos seus semelhantes do que propriamente por eles ser servida. 

Mas PYTIA; embora divina, também era humana. Com o tempo, e devido ao excesso 
de profecias que lhe exigiam um jejum de vários dias, PYTIA, após cada oráculo, desfalecia, e 
sua recuperação requeria vários dias de repouso. 
Daí a razão pela qual ela escolher jovens, cujos maridos estavam sempre na guerra, para 
auxiliá-la na sua missão. Essas jovens, as YURICYS, que quer dizer “Flor dos Campos” na 
linguagem indígena, percorriam as planícies gregas e macedônicas, socorrendo, sob a sua 
inspiração, os soldados feridos em combate, famílias desgarradas de suas tribos etc. 

Uma delas, a primeira YURICY, indígena do espaço, enviada de outros planos, era a 
Mestre da Ordem das YURICYS. Como elas não incorporavam e nem profetizavam, PYTIA, 
pressentindo a morte física, determinou que elas moldassem as MURUAICYS e as JAÇANÃS, 
que eram moças fugidas das tribos mercenárias, que teriam a missão de fazer as profecias do 
Templo, através de PYTIA. 
Quase três mil anos são passados, TIA NEIVA, e nós hoje, YURICYS, MURUAICYS e as JAÇANÃS 
de ontem, aqui estamos novamente ao seu lado. Aqui estamos com a mesma missão que 
recebemos um dia em outros tempos: auxiliar, compreender e cuidar da nossa CLARIVIDENTE. 

Hoje, a nossa missão, já não é socorrer os soldados feridos fisicamente nos campos de 
batalha, de famílias desgarradas, mas de auxiliar juntamente com os soldados do exército de 
SETA BRANCA a humanidade que se encontra perdida e ferida espiritualmente numa batalha 
inglória pela posse das coisas materiais. 

A ti PYTIA, a ti NEIVA, nossa CLARIVIDENTE, Mãe em Cristo Jesus, a nossa profunda e 
singela manifestação de amor e homenagem pela passagem desta data, que marca o teu 
nascimento físico neste plano. Sabemos, porém, que estando contigo, estamos nascendo a 
cada dia, para uma nova vida, pois NASCER, não é somente o nascimento do HOMEM em um 
certo dia do ano, mas sim, o RENASCER do CRISTO em cada HOMEM, todos os dias do ano. 
 
Salve Deus! 
Vale do Amanhecer, 30/10/79. 
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Trabalho com as minhas filhas 
missionárias 

 
Toda obra humana, toda, sem exceção, cria, no espírito, a imagem pela ação do 

pensamento, e, só depois, se materializa. Sim, filhas, isto ocorre com a evolução, no desejo de 
servir com amor, humildade e tolerância. Quanto mais evoluído o espírito, mais poderoso se 
torna a seu pensamento criador, que se vai materializando na força mântrica que envolve 
esses seres angelicais, que são vossas GUIAS MISSIONÁRIAS. 

A evolução do pensamento faz-se poder captador. Se agirmos com amor na Lei do 
Auxílio, teremos a segurança do espírito da verdade, da luz dos nossos protetores. 

A missionária é a revelação da contida permanência do poder iniciático. A missionária 
em desarmonia desarmoniza toda a falange, sendo que, muitas vezes, o seu próprio trabalho 
passa a ser indesejado. No início da UESB, havia uma linda moça, “X”, que era, na realidade, a 
nossa flor. Tudo de bom partia dela. Recebia um missionário que se identificava como Amigo 
de Sempre. Onde ela estava, estávamos seguros. Sua aura captava as forças pela ternura dos 
seus bons pensamentos. 

Um ano depois, ela começou com vaidade, e se tornou rival de outra, que também era 
uma linda moça e que, por força do seu destino cármico, havia vindo morar conosco. 
Rivalidade. Por último, apareceu um aviador que sabia hipnotizar e se engraçou da última. 

Então, tudo deu errado, e eu passei a não ter mais aquela feliz ajuda. Depois, tudo 
voltou ao normal. Elas ficaram amigas, e nós decepcionados. Elas se casaram e foram felizes. 
Sim, não existe nada que impeça. Pai Seta Branca só nos dá felicidade. 

Será que alguém decepcionou estas jovens como elas nos decepcionaram? 
Não sabemos. Porém, sabemos que há uma lei imutável, que nos cobra, centil por 

centil. E, decepcionar os outros, é o mesmo que assassinar, matar as ilusões, os sentimentos 
dos que acreditam em nós. 

No mundo físico, muitas vezes ocultamos certos comportamentos a que a nosso plexo 
nervoso nos obriga. Sabendo que o nosso mundo social se escandalizaria, escondemos, e Deus 
nos ajuda, pela razão do nosso sentimento em não querer desafiar os laços sociais do nosso 
mundo. 

Tudo é razão. Porém, minha filha missionária, é diferente da nossa flor da UESB. A 
missionária não tem o direito de opinar em determinados momentos. Não tem rival, não tem 
ninguém mais linda do que você. Pois cada mulher tem sua graça. Em mil missionárias, cada 
uma vibra sua harmonia, sua beleza. Porque nela está o toque divino dos Grandes Iniciados e 
de suas Guias Missionárias, nas concentrações das filas mântricas. 

Minhas filhas: quando eu chego no Templo, ou nas horas de trabalho, esqueço de 
Neiva e passo a viver, somente, a Tia Neiva. Penduro o meu coração no prego mais alto que 
encontro, quantas vezes com os desenganos causados pelos que tanto amo. 

Não, minha filha, ninguém gosta de ser servido pelos fracos e infelizes. Só conhecemos 
que estamos evoluídos quando não estamos nos preocupando com os erros dos nossos 
vizinhos. 

Porque o ciúme ou a inveja é falta de confiança em nós mesmos. 
Vamos, filhas, vamos trabalhar, mas fazendo da nossa missão o nosso sacerdócio. 

 
Com carinho, a Mãe em Cristo. 
 
Vale do Amanhecer, 06/06/80. 
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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 IIIº 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 Auxilio onde 
quer que se faça necessário. Porque é terrível o efeito de uma negativa para ajudar em um 
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 os 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 de vocês, essa beleza 
interior, essa força, o amor incondicional, abrindo seus caminhos para a luz e paz, a felicidade 
do 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. 
 
Vale do Amanhecer, 18/02/81. 
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Minhas filhas missionárias 
 
Salve Deus! 
 

Entre as maiores bênçãos que nos foram concedidas pelo Altíssimo que governa o 
Universo, estão a liberdade de agir e o poder das idéias superiores. Porém, o alerta que 
sempre tive dos nossos mentores é o de não empregar nossa força, querendo levar a luz, sem 
que a luz nos venha primeiro, em nosso interior. Evitar o desejo de iluminar sem antes estar 
iluminado interiormente. Tudo o que fizemos até então, foi enviar mensagens de aviso para 
todas as partes da Terra. Já fomos ouvidos e estamos esperando a resposta, na certeza de que 
somos a principal fonte da ciência mística. 

Somos diferentes, filhas. Ouçam o que disse o meu Umahã: NUNCA PODERÁS ODIAR A 
VIDA QUANDO SOFRERES E NEM TAMPOUCO AMÁ-LA QUANDO SORRIRES. ELA NÃO É 
CULPADA DE TUAS DORES E NEM É BENFEITORA DE TUAS ALEGRIAS!... 

Filha: a vida se coloca além, acima de nossas dores e de nossas alegrias, porque ela é 
algo que vivemos, é algo onde vivemos e é nela que as dores e alegrias nos dão experiência. 

Sim filhas, com estes hábitos tentei seguir lembrando sempre do que me dizia o velho 
Mestre: A TUA CONSCIÊNCIA PURA, TÃO SOMENTE, NÃO TE LIVRARÁ DA MALDADE DOS 
OLHOS FÍSICOS, É CARIDADE, TAMBÉM, DAR SATISFAÇÃO DO TEU COMPORTAMENTO AO TEU 
VIZINHO, QUE NÃO CONHECE A TUA CONSCIÊNCIA. 

Sim filhas, é fácil destruir o que amamos. No entanto, nunca temos forças para nos 
livrar de quem não gostamos. Somos limitados pela matéria. Somente o espírito ou a alma não 
tem limites. Porém, é nela - na matéria - que nos desenvolvemos nas coisas deste planeta. Este 
corpo é composto por partículas que são o próprio átomo. Um grupo de átomos constitui a 
molécula e as moléculas reunidas formam o corpo. A alma forma a força de atração e juntos 
formam o MAGNÉTICO. As forças moleculares só são conduzidas pela força de atração nos 
impulsos recíprocos das moléculas. Reflita contigo mesma filha, e olhe a nossa fragilidade. Só 
Deus em nossa alma poderá sustentar o nosso corpo físico. A nossa resistência está no AMOR, 
no AMOR INCONDICIONAL, que nos dá a visão das coisas, dos valores que formam o nosso SOL 
INTERIOR - TOLERÂNCIA, HUMILDADE e AMOR. Cuidado, porém com as mesquinharias da vida. 
Eu conheci um casal muito lindo. Ele era pedreiro e passava o dia trabalhando numa firma; sua 
esposa ficava em casa. Era uma mulher de 32 anos, muito bonita. Tinha uma vizinha, mulher 
feia que tinha muito ciúme dela, o que a fez ser inimiga de todos ali na vizinhança. Ela, no 
entanto não visitava ninguém. Assim sendo não sabia do que se passava nas redondezas de 
sua casa. Realmente, AS PESSOAS REALIZADAS NÃO SENTEM CERTAS MESQUINHARIAS. Porém, 
o destino deu uma lição na vizinha. Esta começou a se enamorar de um rapaz, colega do 
pedreiro. Eram amigos íntimos, eram quase irmãos. O pedreiro sabia do romance, embora lhe 
desse muitos conselhos, facilitava para o amigo aquele romance clandestino, deixando que ele 
passasse pelos fundos de sua casa. Porém, a mesquinharia daquela gente foi bem longe, 
descobriram o rapaz saindo daqueles corredores e sem pensar fizeram um escândalo. Os 
maridos da vizinhança se alvoroçaram e alguns saíram para condenar como infiel, a moça 
esposa do pedreiro. Foi então que receberam a maior lição. O pedreiro com a mão passada no 
ombro da mulher abraçou o amigo e disse: ESTE É MEU IRMÃO! Tudo terminou bem, porque 
somente os que amam com segurança, têm moral e força para ajudar aos outros. 

 
Com carinho, a Mãe em Cristo. 
 
Vale do Amanhecer, 12/11/81. 
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Minha filha missionária 
 
Salve Deus! 
 

É muito séria a sua missão, consciência em nós mesmos, é colocar essa missão acima 
de nossas próprias dores, dos nossos próprios ais. 

Vamos formar agora um continente e sairmos dessas ilhas, em que cada falange está 
se formando. 

Lembre-se filha, que estamos à mercê de um grande tribunal e, com ele e só por ele, 
que chegaremos à vida eterna. Devemos sempre esconder as nossas asas. Elas são brancas e 
não podemos maculá-las. 

Nessa era filha, somos jaguares, papel cortado em forma de gente. Como mulheres, 
quando caímos somos pisadas. E nessa corrente somos ninfas, somos leves e vivemos 
esvoaçando sobre os montes. 

Filha, todas as ninfas terão que entrar em escalas e para tanto, precisarão passar por 
um treinamento com a Edelves. Designei minha filha Adjunto Yuricy Edelves, como aos vossos 
Adjuntos Missionários Alufã e Adejã, para que as conduzam ao desenvolvimento dos novos 
eventos, das novas atribuições. Venho de um mundo onde as razões se encontram e não posso 
mais suportar o desamor que estamos dando à mediunidade. É preciso que a missionária se 
coloque em seu lugar e, para que isso aconteça, é necessário mais amor, mais tolerância e 
mais humildade. 

Minha filha, não há missão específica nem mesmo para as ninfas Aponaras, que são as 
ninfas dos Adjuntos Maiores. As responsabilidades de todas as falanges são muito sérias, além 
dos rituais da Iniciação Dharman-Oxinto, Elevações, Batizados, Casamentos etc. Em breve 
faremos realizar no Aledá, um trabalho onde sete ninfas irão incorporar o Pai Seta Branca. 
Manifestações que irão durar cerca de vinte minutos, em ritual semelhante ao realizado pelos 
Mestres Ajanãs no Oráculo de Simiromba. Antes, porém, terão que passar por este 
desenvolvimento com a Edelves e no final serão consagradas e receberão uma placa dada por 
mim, recebendo assim de vossos Adjuntos Missionários Alufã e Adejã, pedi para estarem 
atentos ao vosso desenvolvimento, a todos os vossos problemas, me trazendo um relatório 
mensal com os nomes de cada ninfa formada por esse desenvolvimento. Espero que as 
dificuldades, as barreiras a eles reservadas nessa tarefa, sejam desses pequenos sóis, dessas 
pequenas luas, as menores possíveis. 

É difícil compreender o homem a caminho de Deus. Muitas vezes falhamos e eles não 
falham e, quando falham, piores são as nossas falhas. Filha, o meu comportamento com as 
ninfas missionárias dos templos externos será o mesmo porque, para mim, sempre deixei bem 
claro: conheço o mestre do templo mãe. 

Filha como Tia Neiva foi preciso que eu ficasse pequenininha, para caber no coração de 
todos os meus filhos. Espero que você, como eu, deixe que a missão cresça e, a si mesma 
diminua, como fiz, para caber no coração dos demais. Por enquanto filha, é o que te posso dar. 
 
Com carinho, a Mãe em Cristo Jesus. 
 
Vale do Amanhecer, 11/03/83. 
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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 A 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, Dharmo-Oxinto, Muruaicys; as Arianas, Jaçanãs, Madalenas; as 

Samaritanas, Franciscanas, Rochanas; as Tupinambás, Naraiamas; as Ciganas Aganaras, Ciganas 
Taganas, Agulhas Vermelhas; as Caiçaras, Niatras, Nityamas; as Gregas e 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 
exemplos: 

 
1. As Falanges Missionárias poderão se auto escalarem para um Abatá, emitindo fluidos 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 
5ºs (QUINTOS) de Jesus Todo Poderoso. As primeiras ninfas de cada falange se revezarão entre 
si para realizarem as escalas destes trabalhos todos os dias da semana. Serão escaladas pelos 
Mestres Barros e Fróes, 1º e 2º Filhos de Devas, no mínimo de 3 (três) falanges. Devido a 
Benção do Pai Seta Branca todo o primeiro domingo de cada mês, o Trino Tumarã (Zé Carlos) e 
o Trino Solitário Juremá (Lisboa); ficarão responsáveis pelo Abatá neste dia. Farão escalas para 
que uma Dharmo-Oxinto, em acordo com a 1ª Dharmo-Oxinto (Diná), comande este trabalho. 
Terão que escalar também, 3 (três) ninfas para cada Abatá, de conformidade com as demais 
falanges missionárias. Abatá é um trabalho de precisão e harmonia. Com suas emissões e 
cantos, emite eflúvios luminosos que são recebidos pelos Cavaleiros Caçadores, que levam em 
benefício da cura desobsessiva dos cegos, dos mudos e dos incompreendidos. Portanto, 
minhas filhas, muito carinho na realização deste trabalho, pois, atingirás o plexo-físico para a 
cura dos nossos irmãos em total desequilíbrio. 
 
2. Formarei em cada falange um determinado número de Jandas. Estas ninfas após receberem 
a cultura do Adjunto Yuricy (Edelves), ficarão, além de outros eventos, a disposição do Trino 
Ajarã (Gilberto) para trabalhos nos Templos Externos, bem como dos Adjuntos Maiores, que 
poderão solicitá-las para qualquer ritual que exija invocações, incorporações e doutrinas pré-
determinadas. As ninfas Jandas têm por missão: 

- Estar presente em todas as Consagrações de Elevação de Espadas, Consagrações de 
Talismãs, Consagrações de Centúria, Consagrações de Cavaleiros Especiais, Consagrações dos 
Adjuntos e outras Consagrações que venham surgir. 

- Invocações no trabalho de Leito Magnético, Unificação, Quadrantes e 1º de Maio (Dia 
do Doutrinador); estar ciente das Iniciações de Mestres que vierem dos Templos Externos e 
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que por razões especiais, não puderem esperar o dia marcado para suas Consagrações e 
Iniciações. 

- Coordenar as Ninfas que irão participar dos Rituais e observar o Oráculo de 
Simiromba. 

 
EVENTOS ESPECIAIS PARA TODAS AS FALANGES MISSIONÁRIAS: 

 
Toda semana, terá que haver uma escala para que as ninfas se auto designem para 

servir, divididas em dois grupos assim distribuídos: 
- 1º, um grupo com indumentária; 
- 2º, um grupo com uniforme de jaguar. 

Sempre que solicitadas pelos Mestres Comandantes, deverão partir em apoio para os 
rituais que dela(s) necessitar. 

Estas ninfas deverão adquirir um crachá de Pai Seta Branca, que deverá ser colocado 
no ombro direito no dia do cumprimento da escala à “Serviço da Terra”. Deverão ficar à 
espreita do que aparecer (como os Cavaleiros Caçadores) doentes, visitantes… Procurando 
sempre emitir em favor dos que mais necessitam encaminhando-os de conformidade com seus 
casos, enquanto algumas procuram promover a aquisição de bens materiais que possam ser 
úteis às novas construções, enfim, muita coisa que as novas obras irão necessitar. 

Filhas, muito alcançaremos nestas realizações, pois temos o Canto do Cavaleiro 
Especial em Nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, porém, lembrem-se que a nossa resistência 
está no Amor, no Amor Incondicional, que nos dá a visão dos valores que formam o nosso Sol 
Interior: TOLERÂNCIA, HUMILDADE E AMOR. 

Minhas filhas, tomem consciência que vocês são a própria Religião; olhem nossa 
fragilidade. Só Deus em nossa alma poderá sustentar o nosso corpo físico. 

Dentro dos conceitos da vida, podemos nos distinguir dos demais, só depende de 
nossa capacidade de SER e de ESTAR. Lembrem- se do velho Humarã: 

 
- AS DIFICULDADES DA VIDA, NÃO SÃO PELAS INTEMPÉRIES DO TEMPO, NEM TÃO 

POUCO 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. 
 

Filhas, já lhes disse uma vez que em mil missionárias, cada uma vibra sua harmonia, 
sua beleza. Porque nelas está o toque dos Grandes Iniciados e de suas Guias Missionárias, 
quando há concentração nas filas mântricas. Um grande abraço, minhas filhas, 
 
Tua Mãe, em Cristo Jesus, 
 
Vale do Amanhecer, 09/08/85. 
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Minhas filhas missionárias 
 
Salve Deus! 
 

“ESTAMOS NA HORA DE USARMOS AS ARMAS QUE TEMOS EM MÃOS”. Este é o 
propósito de nosso Pai Seta Branca, que nos pede ainda “QUE NÃO SE ABORREÇAM SE UM 
TIVER MAIS EVOLUÇÃO DO QUE O OUTRO”. Salve Deus! 

Estamos reestruturando o Adjunto Completo e cada Adjunto KOATAY 108 Herdeiro 
Triada Harpásio, 7° Raio Adjuração Rama 2000, deve ter em seu Continente a presença singela 
e necessária das Falanges Missionárias entre seus próprios componentes, para a realização de 
seus eventos, de suas partidas e chegadas. 

Estes Mestres, portanto, receberam a presença das GUIAS MISSIONÁRIAS 
representadas por cada Falange que, formando o seu Canto, vão emantrando e 
materializando, no desejo de servir com o Amor, a Humildade e a Tolerância, todo 
pensamento, toda obra, para a evolução do Espírito. 

Uma Ninfa Missionária já está preparada para servir seu Adjunto a qualquer momento. 
Portanto, se faz necessário que um Adjunto tenha à sua disposição, várias Ninfas de cada 
Falange. São indicadas pela Primeira de cada Falange para participarem dos nossos eventos. 
Peço a cada Primeira de cada Falange, que indiquem suas representantes para a missão de 
servir o seu Mestre nos seus eventos, sem faltar às obrigações com sua Primeira. Por exemplo: 
as MURUAICYS que servem para a abertura dos portões. As que estiverem com o compromisso 
de uma missão, deverão informar à sua Primeira para que não esteja dentro da escala no 
período em que o Adjunto precisar dela. 

Salve Deus! É muito importante que se harmonizem com o seu Adjunto e com sua 
Primeira, pois já lhes disse que: “a Missionária é a revelação da continuada permanência do 
Poder Iniciático. A Missionária em desarmonia desarmoniza toda a falange, sendo que muitas 
vezes o seu próprio trabalho passa a ser indesejado...” Lembrem-se sempre que a vida se 
coloca além, acima de nossas dores e de nossas alegrias, porque ela é algo que vivemos algo 
onde vivemos, e é nela que as dores e alegrias nos dão experiência. 

Espero que encontrem em seu favor, todo o equilíbrio necessário para a realização da 
missão que te foi confiada. 

 
Com carinho, a Mãe em Cristo Jesus. 
 
S/D. 
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Minha Filha 
 
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 esta rica guia missionária, companheira 

da última hora, vinda 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, filha, os cristãos apontam os anjos, os cientistas engrandecem a terra. 
A doutrina junta os dois e forma a luz para a nova era. 
Contigo ela 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 o Simiromba de Deus. 
 

A Mãe em Cristo, 
 
S/D. 
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Carta Aberta Nº 01 
 
Salve Deus! Meu Filho Jaguar: 

Todos nós temos um sol interior e pela força do seu pensamento tem como medida o 
grau de evolução. Este sol deverá ser desenvolvido, sempre com o objetivo de favorecer o bem 
acima de tudo, na lei-de-auxílio, completando sempre o ciclo iniciático nos Três Reinos desta 
natureza. Primeiro, procurar o equilíbrio físico moral, individualizando-se em perfeita sintonia 
em Deus, para que a força da inteligência se torne perceptível por sua expressão vibratória. 

Além desta vibração, saber movimentar os poderes do seu sol interior. Meus filhos, 
são fáceis os contatos físicos nos planos físicos, quando não temos muita terra no coração. 
Porém, com o coração pesado, só encontramos a dor, a angústia do espírito conturbado pela 
subdivisão dos três sistemas no seu reino coronário, porque a tua alma divina exige o teu bom 
comportamento. 

Quando assumimos o compromisso de embarcarmos nesta viagem, viemos equipados 
do bem, assumimos o compromisso para o reajuste de um débito, o qual não somos obrigados 
a assumir, porém, tão logo, chegamos, pagamos centil por centil do que prometemos. 
Tenha esta cartinha como um despertar da Mãe em Cristo. 
 
Vale do Amanhecer, 04/09/71. 

 
Carta Aberta Nº 02 

 
Meu Filho Jaguar, Salve Deus! 
 

Na Doutrina Espírita, a Fé representa o dever de raciocinar, com a responsabilidade de 
viver, porém, com amor no equilíbrio do seu Sol Interior. Sim, meu filho, O Sol, à nossa vida 
por Deus construída. Porque o Sol Interior, é formado pelos três plexos no Reino Coronário. 
Sendo corpo físico, devemos estar sempre compreendendo os nossos instintos da carne do 
Reino Físico. No Plexo Etérico ou Perispírito, “a nossa Alma ou Micro plexo”, quando bem 
sintonizado, se desprende do corpo e parte em busca dos nossos desejos; se estamos em 
perfeita sintonia com Deus, ela vai até o CÓSMICO, nos traz força e energia, formando o nosso 
SOL INTERIOR. 

Tudo dependerá de nós sabermos harmonizar estes TRÊS REINOS de nossa natureza: 
AMOR, TOLERÂNCIA E HUMILDADE. A nossa responsabilidade é grande demais pelo 
compromisso que assumimos nos planos espirituais para sermos o socorro final nesta Nova 
Era. 
Meus filhos, faremos de nossa missão o nosso sacerdócio. Jamais irei exigir nos vossos 
aparelhos, os Anjos do Céu, porém, irei sempre nas matas frondosas de XINGÚ em busca das 
mais puras ENERGIAS, para o conforto e harmonia da cura do corpo e do espírito, e o 
desenvolvimento material de vossas vidas. Força de XINGÚ, é força vital extra Cósmica. 

A LEI FÍSICA QUE NOS CHAMA A RAZÃO, É A MESMA QUE NOS CONDUZ A DEUS. 
Não somos políticos, porém, temos como obrigação de obedecer às leis, cumprindo-as 

com dignidade o que nos rege, os nossos governantes de nossa Nação. Não vos considero 
como tradicionais espíritos das mesas de Kardec ou dos luminosos terreiros, concebo-vos 
preparados, MAGOS DO EVANGELHO NO LIMIAR DO IIIº MILÊNIO. Existe um céu espiritual ao 
nosso alcance. Existe outra natureza que está além da manifestação habitual que conhecemos 
que só mesmo as heranças transcendentais nos levarão a vidas além-carma. 

Rogando a Jesus, a quem entreguei os meus olhos, pelo vosso amor. A Mãe em Cristo. 
 
Vale do Amanhecer, 11/09/77. 
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Carta Aberta Nº 03 
 
Meu Filho Jaguar: Salve Deus! 
 

Vamos hoje, individualizar nossa posição na Terra, esclarecendo-nos de tudo que nos 
faz sofrer. Esta minha mensagem precisa ser ouvida na individualidade, sem o turbilhão da 
tarefa de cada dia, porque a paisagem que nos cerca muitas vezes nos envolve desperdiçando 
energia, pois o espírito na Terra está sempre indeciso, entre as solicitações de duas potências: 
sentimento e a razão. Para terminar este conflito é preciso que a luz se faça em nós. Sabemos 
que a alma revela-se por seu pensamento e também pelos seus atos, porém nem por isto 
devemos nos escravizar. 

Jesus! Nos coloca como Discípulos ao alcance dos Mestres, veja filho, já estava 
começando a clarear na Terra e eu me enchia de cuidados, pelo meu corpo que ainda estava 
na cama. Então, ia me despedindo de Amanto, quando Pai Joaquim das Almas me chamou, 
dizendo que eu ainda teria muito a ver. Realmente, tive a maior surpresa; seguindo Pai 
Joaquim das Almas, cheguei a pequena mansão, e fiquei observando um belo casal, já vestidos 
de uniforme, me viram de longe e esclamaram de uma só vez em harmonia comigo: Salve 
Deus! Tia Neiva, vamos à mansão? Sim! Completamente desconhecida para mim, uma linda 
moça tocava um harmônio, vestida num longo vestido rosa, marcando 1930. Com a minha 
chegada, virou-se para mim como se me conhecesse, fui pronunciar o nome do médium, Pai 
Joaquim não deixou. Então eu me abstive em dizer, somente, mora aqui? Oh! Tia Neiva, eu e 
Angélica estamos completando o nosso tempo e completou… eu a senhora já sabe, minha vida 
como é, cada dia se torna mais difícil. Já pensei, entendendo, porque a gente se conforta tão 
facilmente nestes tristes carreiros terrestres, sim minha filha. 

Angélica e Jerônimo são como se chama este, seu filho “médium”, se amam muito, 
porém estão sentenciados por um crime cometido no Império de D. Pedro. Imaginei Jerônimo 
com 50 anos, uma família desastrosa, meu Deus! Se soubesse não queixava tanto. É, 
completou Pai Joaquim, justamente a família que ele desajustou nas imediações do Angical. 
Perguntei pelo casal que encontramos de uniforme. Me respondeu que todos nós temos um 
amor, um grande amor na nossa vida, que diz ser a alma gêmea e na totalidade estão 
separados, reajustando o que desajustaram, por amor, pela benção de Deus, se encontram e 
se fortalecem. Triste é quando uma está presa no umbral e a outra na Terra não tem direito de 
se encontrarem. A angústia e a saudade nos devoram a alma. Senti uma tristeza como se 
aquela despedida fosse eterna. Lembrei-me de Jerônimo me pedindo a benção do amor de 
Mãe Tildes, em ficar conosco se afastando até mesmo de Pai João. 

Levantei o meu espírito me lembrando da nossa grande missão. 
Fui encontrar Amanto e um novo mundo se descortinou, Salve Deus! 
Na Terra o Sol magnífico outra visão, sentei à mesa para almoçar quando entrou 

Jerônimo, que mora aqui em Planaltina: Oh! Tia! A senhora fez o meu trabalho? Sabe, tudo 
mudou, amanheci com tanta coragem, deixei a mulher falando e nem me importei. 

Deus lhe pague, não fiz nada recebi apenas uma lição. Sorrimos como se ele estivesse 
consciente. 

Jerônimo equilibrou o seu Sol Interior. Quando estamos em paz com a gente mesmo, 
nada nos atinge. Vamos meus filhos, equilibrar os três reinos de nossa natureza, e pagarmos 
com amor o que destruímos por não saber amar. Jesus que tem os meus olhos. 
Pela verdade de vosso amor, a Mãe em Cristo. 
 
Vale do Amanhecer, 25/09/77. 
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Carta Aberta Nº 04 
 
Salve Deus! Meu Filho Jaguar: 
 

Esta carta tem um sentido mais profundo de amor, porque tudo começou da maneira 
mais original que já senti, vi, e ouvi, em toda minha vida. Deus fez o homem para viver cem 
anos neste mundo, e ser feliz no livre arbítrio onde ninguém é de ninguém; na liberdade total 
da alma que aspira nas afinidades do sentimentalismo, onde o sol e a lua, a chuva e o vento, 
tão distintamente controlados afetam. 

Assumimos o compromisso de uma Encarnação, e juntos partimos, não só pelas 
dividas e reajustes, como também pelos prazeres que este planeta nos oferece. 

Sim, estando no Espaço, devendo na Terra nos sentimos desolados e inseguros, porque 
estamos ligados pelas vibrações contraídas. E neste exemplo Jesus nos afirma, que só 
reajustamos por amor. 

Tudo começou assim: viajava para uma estação de águas, e na velocidade do carro, 
uma linda mulher marcando mais ou menos dois anos de desencarnada, emparelhou do meu 
lado e como se estivéssemos paradas começou a contar a sua vida que muito me impressionou 
pela maneira natural. 

Morava na cidadezinha por onde eu passara, e que amava perdidamente o seu esposo 
Antonê, era como se chamava. Porém, perdi a segurança e comecei a sofrer e a fazê-lo sofrer, 
me inimizei com toda a família. Passei a viver num suspense terrível; se saíamos para uma 
festa e ele estivesse alegre e feliz, eu começava a me torturar e acabava por manifestar 
qualquer mal, contanto que ele se sentisse infeliz e, estando triste eu começava também as 
minhas suspeitas. Olha como martirizei a vida do meu pobre Antonê; sim, e de toda a sua 
família. Não tive filhos, porque filhos me separariam, não me dariam tempo de correr atrás do 
meu marido. Pensava nos conselhos de minha sogra, conselhos tão queridos que me davam 
mais suspeitas, até que rompi com toda a família. Então Antonê começou a mentir. Um dia o vi 
conversando com uma moça que havia sido sua namorada; fiz um escândalo terrível. Porém, 
desta vez ele permaneceu numa atitude afirmativa, e eu tive medo. Depois ele disse num tom 
firme: 

- De hoje em diante irei todos os dias à casa de minha pobre mãezinha que você 
destruiu. Você não me impedirá! 

Sim, foi como se o mundo tivesse acabado para mim, parecia um outro homem a sua 
personalidade que eu não conhecia. Desde então fui perdendo o controle e agora sentia 
imensamente o que havia perdido. Toda minha arrogância, sem recursos para lutar, pois, só 
temos forças quando estamos na Lei do Auxílio, amando ou por missão, porém, não como eu, 
odiando! 

Comecei a sentir saudades do que havia perdido, chegava perto dele e apesar de sua 
tristeza, ele sempre me correspondia. Pensei ter um filho, pois era o seu ideal. Fomos ao 
médico; este um velho conhecido, disse com intimidade que tínhamos, que um filho não 
encomendamos quando queremos, e disse mais que pela minha falta de controle, eu havia me 
descontrolado e precisava de tratamento e religião. 

Sai dali pensando: como recuperar o que estava perdido? Propus pedir perdão a minha 
sogra, porém ele me advertiu que minhas cunhadas ainda estavam sentidas demais comigo. 
Não deveria então chegar até lá. 

Fiquei isolada, porém ele sempre meigo, cavalheiro comigo. Ele realmente me amava. 
Tínhamos uma fazenda perto dali e ele todos os dias ia trabalhar sem a minha vigilância. 

Passados dois anos e eu já havia me moderado, Antonê veio me pedir uma assinatura 
para vender uma fazenda. Fazenda? Eu não a conheço, como você comprou? Sem me dizer 
nada, quem mora lá? Quem são as pessoas? Meu Deus! Não há ninguém, afirmava ele! Vou lá 
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antes de você vender! Não! Chega, disse ele; não suporto mais e, quer saber? Não quero mais 
sua assinatura! E foi saindo. Antenor o nosso vaqueiro, contou tudo o que estava se passando: 

Emília a professora e ex-namorada do meu marido, estava lecionando em uma fazenda 
vizinha e disse mais: ela não é amante dele, eles apenas se queixam de suas infelicidades. 
Porque D. Célia, se referindo a mim, o Sr. Antonê, eu já o vi sair daqui chorando muitas vezes 
dizendo: se eu não amasse tanto Célia eu um dia saia daqui e não voltaria mais. Chega, gritei! 
Não quero mais ouvir! Antenor foi embora e eu sai correndo até a casa da minha sogra, 
porém, Deus não deixou que eu a fizesse sofrer mais, uma caminhonete me atropelou. Me 
levaram para o hospital aonde vim a morrer. Não falava porém via todos: minha sogra, meu 
marido e alguns cunhados. Meu marido chorava com resignação; o padre veio, e me deu a 
extrema-unção. Foi só o que me lembrei. E por muitos anos comecei a vagar, sempre me 
lembrando das palavras da extrema-unção: ressuscitar os mortos! Então tinha medo de me 
afastar do cemitério e perder a oportunidade. Não me encontrei com nem um morto que fosse 
meu conhecido, apenas um índio insistindo para que eu deixasse o meu marido. Enfim, que eu 
abandonasse o meu mundo; aquela cidade onde era tudo para mim, onde eu ainda tinha 
esperanças. Todos os dias pela madrugada, um silvo muito grande nos despertava e eu ficava 
na expectativa da ressurreição, e como seria se eu não conhecia nada que pudesse acreditar. 
Porém, a minha mente já estava tão habituada a crer nas minhas calúnias, naturalmente, foi o 
fenômeno habitual. Este silvo vinha de um lindo homem vestido como um Romano Centurião, 
acompanhado de uma linda mulher romana; diziam coisas lindas, levavam pessoas junto com 
eles, porém somente eu não me convencia. Um dia chegou um enterro, pensei, quem seria? 
Sete dias depois do enterro chegou Lazinha, uma mulher que se havia perdido, e sempre 
estava presente. Nós nos vimos e eu quis fugir como sempre, ela então me enfrentou: Célia, 
aqui também? Este é o mundo que não pode existir orgulho, e com o mesmo cinismo me 
desafiava com o olhar e novamente começou a contar o que havia sucedido: Antonê viajou; 
Inácio seu cunhado quase matou “Zeca”, o chofer da caminhonete que te matou, depois 
“arrematando”: sabe, eu vou embora daqui sim… uma coisa muito falada na cidade: ninguém 
veio no seu enterro. Sim pensei, no entanto no seu, Lazinha, foi tanta gente! Há! Disse: graças 
a Deus nunca “infernizei” a vida de ninguém, nem nunca levantei calúnia de ninguém, nem 
mesmo condenei Fulgêncio que me desonrou. Meus pais me botaram para fora da fazenda, 
sofri, porém não condenei ninguém. Hoje todos estão arrependidos e eu saí bem com todos, e 
agora vou me embora. Para onde? Nisto um índio que se dizia chamar Tucuruy foi levando-a 
pela mão. Comecei a gritar: ressurreição! Ressurreição! Espero a ressurreição… Não há 
ressurreição… Não é para uma cínica como eu. 

Oh! Meu Deus, como pude viver acusando e caluniando as pessoas. O que fiz?… Nisto 
vi ao longe, lá na minha sepultura, Emília e Antonê ajoelhados, colocando uma rosa vermelha 
na sepultura, dizendo algumas palavras. Fiquei onde estava e pela primeira vez senti aliviada. 
Emília que tanto caluniei… 

Logo que saíram corri para lá e abracei a minha rosa, a última esperança na Terra. 
Pedindo a Deus por Emília e Antonê. Nada me valeria a ressurreição. Esta rosa é minha 

última esperança de um perdão. Se Emília me perdoa todo o mundo me perdoará! Fiquei ali 
extasiada, não sei por quanto tempo. Até que Tucuruy, o mesmo índio que levou Lazinha, me 
entregou à senhora, Tia Neiva! 

Meus filhos, eu então lembrei-me do que ensino: a minha missão é o meu sacerdócio. 
Mesmo naquela viagem de estação de águas eu era a mesma sacerdotisa dos templos. 
Encaminhei-a com amor. 
E com o mesmo amor vos entreguei meus olhos, que somente Jesus é testemunha se 

por vaidade eu me afastar um dia. Carinhosamente, a Mãe em Cristo. 
 

Vale do Amanhecer, 09/10/77. 
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Carta Aberta Nº 05 
 
Meu Filho Jaguar: Salve Deus! 

Filho, mente calma significa personalidade e segurança. A nossa lição exige preservar a 
fé; o pensamento incessantemente vigilante para não perder o equilíbrio. Lei que com 
freqüência traduzimos por maneiras diferentes, porém sem estradas que se encontram no 
auto domínio em relação à mente. É preciso saber discernir entre o que é importante, e o que 
não é. Não se preocupe, também, pelos diversos pensamentos e, não considere desequilíbrio 
os inúmeros pensamentos ligeiros que nossa alma, que quando anda a vagar produz. Não 
tenho capacidade de fazer uma analogia, porém gostaria que meu filho se sentisse à vontade, 
sem superstição e sentindo-se como se estivesse em uma imensa nave, para uma longa 
viagem, desfolhando o livro da sua própria história. É a realidade da vida, e então, quando a 
história termina fechamos o livro e desembarcamos. Para onde? Poderás me perguntar! E eu 
te direi, que pelas passagens na tua história, saberás o que te reservarás. Deus nos deu 
inteligência e poder, que fala pelas vibrações. Preste atenção na tua história, e veja se na Lei 
do Auxílio, algo poderá mudar. Meu filho, nenhum homem pode ser feliz se estiver rodeado de 
vibrações e discórdia. As forças vibratórias que vêm aos que estão em harmonia com os 
poderes superiores, forças de vibrações harmoniosas, são tanto mais fortes transmitidos pela 
Lei do Auxílio. Veja, na maioria, reclamamos, sentindo-nos injustiçados, só conhecemos 
quando estamos sendo vibrados, e nem uma só vez, nós lembramos de fazer um exame de 
consciência, para ver se não estamos fazendo alguma injustiça. Saiba que o maior desajuste é 
o julgamento. A preocupação de estar sendo vibrado, acaba por vibrar no outro, que nada 
tendo contra se isenta, voltando contra ti mesmo. Quantas vezes, eu consulto pessoas que me 
afirmam estarem sendo vibradas, no entanto, elas “captam” as más influências; porque sem 
qualquer análise vão se jogando contra os que dizem ser seus inimigos. Ontem, ouvi no Canal 
Vermelho um casal desquitado que tinha oito filhos. Presenciei o triste quadro, alguém teria 
que desembarcar - a jovem senhora - porque suas vibrações “não deixariam seu marido 
ganhar dinheiro para criar os filhos missionários, que precisavam viver”. A cura dos doentes 
apenas é passageira. Não te preocupes; preocupes somente em preservar a saúde. E esta, 
preservamos com a Conduta Doutrinária. É considerado falta de honestidade, as pessoas que 
se isentam da culpa que produz a lei de causa e efeito, e ficam acusando este ou aquele, que 
por ventura passou em sua vida. Este fato está se evidenciando muito na mãe abandonada 
pelo pai do seu filho; inverte a linda mensagem, Ser Mãe! Não se compenetra, não percebe os 
prazeres de sua juventude, vê apenas: pai e filho como uma arma apontada no peito. Por 
outro lado, o pai responsabiliza seus insucessos à família abandonada. Abandonada que em 
casos: partem destes conceitos vibracionais ou conceitos estes, sobre as vibrações. Eu já estou 
habituada com esta espécie de consultas. Tia, encontrei esta criancinha abandonada e gostaria 
que a senhora ficasse com ela. Eu tenho uma filhinha como esta, porém minha mulher é quem 
cria. Ou, Tia, olhe também por ela, soube que está até passando fome, e o meu coração dói 
com estas coisas. Penso! Eu vou internar aquela criança, vou sofrer, vou trabalhar para 
sustentá-la; então poderia dizer: se tenho amor! Porque a deixou partir? Volto ao desequilíbrio 
das vibrações. Internei a criança sorrindo, sem nada dizer; pensando, realmente, eu vim para 
ensinar e não corrigir o que já está feito. Mudar a filosofia de um Homem é o mesmo que ter a 
pretensão de transforma a natureza. Aquela criança não podia ser abandonada também por 
mim. O Homem e a Mulher enciumados, vão deixando morrer os filhos. A guerra não destrói o 
homem. “O que pode destruir o homem” é o mais frágil, e o mais belo de toda criação, é o 
coração de nossa própria mãe. Filho, amado sem qualquer pretensão, entrego a Jesus os meus 
olhos para que os tire se por vaidade negar este imenso amor. A Mãe em Cristo. 

 
Vale do Amanhecer, 21 de outubro de 1977. 
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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 equilibrado 
à nossa mente, para podermos irradiar a tranqüilidade, a paz e, com o poder do 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 de Auxílio. 

Pai Seta Branca diz sempre que: “a humildade e a perseverança de nossos 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 há vinte 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, possuindo 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 vocês em meus trabalhos. 
Com o amor da Mãe em Cristo. 
 
Vale do Amanhecer, 09/04/78. 

 
Carta Aberta Nº 07 

 
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 
espírito 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 à vontade de Deus nos tem permitido afirmações tão claras, nesta passagem 
para o Terceiro Milênio. Somos à 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. 
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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 Xingú é força Vital. 
Meu filho, vamos elevar a nossa mente a Jesus e 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 sua vida na simplicidade e disponibilidade 
a iluminar com 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 conseguimos 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 sua jornada. Que em todas as horas esteja o seu espírito possuindo a paz 
interior. Seja esta cartinha um despertar da Mãe em Cristo. 

 
Vale do Amanhecer, 09/04/78. 
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Cartas de Tia Neiva 
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O que é Angical 
 
Salve Deus! Meu filho Jaguar: 
 

Por que se identificar tanto como o corpo material e falsamente querer distinguir um 
plano do outro? Meus filhos, vamos procurar a afirmação do extra-sensorial e para obtermos 
esta segurança, somente aqueles que se dizem nossos inimigos nos impulsionam à Verdade. 

Porque filhos, somente a dor nos redime, nos esclarece do bem e do mal. 
Então eis porque Deus nos confronta frente a frente com as nossas vitimas do passado, 

e delas ou por elas, inconscientemente sentimos na carne o que as fizemos sentir. Então vem a 
luz extraída da grande dor refletida. Sim meu filho, temos tudo em nossas vidas. Na Terra 
vivemos um ritmo acelerado na esperança de encontrar um porto feliz, para desembarcarmos 
em paz desta viagem. Porém, nós temos por lei de divulgar nesta viagem, o que nos é de 
direito e o que prometemos do bem e do mal. Todos desejam triunfar na vida e na morte. 
Enquanto uns reagem diante do fracasso, outros se deixam abater. Nossos triunfos são 
medidos pelas nossas tendências em perseguir na luta e na habilidade com que somos 
capazes, enquanto ao fracasso dizemos as nossas inconformações. Quanto ao fracasso, as 
nossas inconformações na luta franca, mental, podemos muito bem dominar as nossas 
paixões, os nossos desejos. 

No domínio de nossa inteligência, conseguimos alcançar o que queremos. Não nos 
expondo ao egoísmo, podemos controlar os nossos sentimentos, sofremos menos, é claro. 

Sim filho, porque em tudo temos uma razão. Vamos neste instante lembrar-mos de 
JUREMA, a linda crioula se dispôs à sua missão e se desfazendo de sua revolta, assumiu o 
comando em sua jornada. JUREMA era uma pequena escrava que PAI JOÃO DE ENOQUE E PAI 
JOSÉ PEDRO DE ENOQUE incluíram em sua missão e com ela, também: JANAÍNA – IRACEMA 
– JANDAYA – JUREMÁ – JANARA e IRAMAR, todos escravos de fazendas vizinhas, exceto 
JANAÍNA que era uma sinhazinha. Foi na era de 1.700. As forças se deslocaram desta vez para 
o Brasil. Toda a Tribo reencarnou naquela era que nos parece distante e desta vez prevaleceu a 
Magia, porém, a Magia de NOSSO SENHOR JESUS CRISTO. Então as forças se cruzaram e o 
espírito a caminho foi se desvirtuando, a ponto de provocar novas dividas; outros se 
iluminaram e outros descambaram. Porém o Povo dirigido pelos Enoques chegou até aqui. 
Pensamos nos desajustes e evoluções destes espíritos “Elitrios”, acrisolados em seus próprios 
destinos de obsessão e neste campo de evolução, chegaram até aqui. Porém, o que mais nos 
identificou foi à vivência do ANGICAL. Os reajustes se acentuaram naquele pequeno povoado, 
onde os velhos imperadores voltaram na Roupagem de PRETOS VELHOS, pequenos 
fazendeiros, senhores de engenhos e demais, quem sabe Deus! 

Hoje, no Templo do Amanhecer, os mais esclarecidos buscam os que ainda estão nas 
trevas ou no alcance de suas cobranças. Agem, se esclarecem e voltam para Deus, em busca de 
suas origens; são espíritos que já sofreram tanto, que às vezes evoluem com os primeiros 
esclarecimentos dos Doutrinadores e dos Aparás. Seção de Angical é uma benção de Deus. É 
suficiente uma camisa xadrez, uma fita e sua identificação, ou uma saia de chita e uma blusa 
preta; esperar que os Mentores os tragam até aqui, desde que se faça a Abertura às nove e 
meia da noite. Seu Encerramento não tem hora determinada. Um Apará e um Doutrinador 
fazendo uma Corrente Magnética, tem a permissão de Deus de retirar um “Elitrio”, conforme o 
seu merecimento. Porém, o fato é que há necessidade nos planos espirituais que estes 
espíritos voltem para Deus. Tudo, sem dúvida, na LEI DO AUXÍLIO, que é a única maneira de 
chegarmos a Deus. Com carinho, a Mãe em Cristo. 

 
Vale do Amanhecer, 05/03/79. 
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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 a 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 
teu teto, junto a ti. Sejas confiante, emane a tua força Doutrinária, para que seja completa a 
tua Doutrina. Não deixe, não siga, ficando alguém a sussurrar outra melodia junto a ti. Não te 
esqueças que a tua doutrina é uma força poderosa, que uma vez desenvolvida permite a 
realização de todos os teus anseios e, que desenvolvida esta faculdade, terás também, 
condições de modificar a tua 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 te afaste das metas racionais, nem queira obter resultado do seu 
trabalho e de 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 tua existência, 
aproveitando o melhor possível, sempre em fins respeitáveis, não te esquecendo também que 
não há condenação para o “pecador” e sim uma reparação dos seus erros. 

Ser humilde é ser amor. Ser humilde é ser manso de coração, é ser tratável. Toda 
filosofia exige a humildade 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 Auxilio, 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 de conta de onde elas vêm. 

Uma 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 Neutron, 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 Auxilio, 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 te esqueças, Filho, que as Força se impõem em nós. Sim, as Forças se impõem em 

todos os sentidos; basta dizer que uma proteção, uma proteção generalizada, como 
chamamos, é uma Corrente Magnética que se equiparando às 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. 
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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 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, deveriam 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 por nome Calú, que era macumbeira e ninguém 
brincava com ela. De fato, eu fui acompanhá-la… era perto da UESB, foi feito uma matança de 
bicho; foi uma coisa tão violenta, que eu de um canto tive medo. Contei na UESB 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, e qual não foi a minha surpresa, ele estava apenas 
com uma “Força Esparça” 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 Esparça”, ou melhor, um cruzamento esparço. Cruzamento. Força cruzada 
na macumba é realmente grave, muito grave. 

Pelo simples descuido no Templo pegamos urna “Força Esparça”. 
A Força Cruzada é delicada em todos os sentidos. 
A força que não se cruza é a Força Absoluta. Projetada forte, de poder simplesmente 

objetivo. 
A Força Cruzada dos Caboclos com os Pretos Velhos é curadora e Desobsessiva. 
Se houver um descuido ou desrespeito, “eles” em vez de projetarem 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 Elitrios. Salve Deus! 

Sendo cruzada pelos Exús; tudo mal! Não preciso explicar… Se recebermos uma Força 
Cruzada por Exús e tivermos bem assistidos pelos nossos Mentores, ela 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 pesá-las, ou melhor, calcular o que 
vem quando evocamos. As forças são um conjunto de magnético num ritmo acelerado, 
conduzidas num “Ballet” de luzes, onde passam as grandes Cassandras, levadas pela Força de 
Morsa, o Vento, e vão se aninhando onde lhes 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. 
 
Vale do Amanhecer, 05/03/79. 
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Minhas palestras com Humahã 
 
Salve Deus! Neiva! Precisas distinguir entre o verdadeiro e o falso, deves aprender a ser 
verdadeira em tudo; em pensamentos, palavras e ações. Por mais sábia que sejas, um dia 
ainda terás muito que aprender. Todo conhecimento é útil e dia virá em que possuirás muito. 
Amor e sabedoria, tudo se manifestará em ti. Entre o bem e o mal, o ocultismo não admite 
transigência, custe o que custar, é preciso fazer o bem e evitar o mal. Teu corpo astral mental 
se aprazerá em se imaginar orgulhosamente separado do físico. Eu ouvia como se estivesse 
distante dali; ele me observou dizendo: Neiva, gosta de pensar muito em si mesma. Seta 
Branca está incessantemente vigilante, sob pena de vires a falir. Mesmo quando houveres 
desviado das coisas mundanas, ainda terás que meditar fazendo conjunturas acerca de si 
mesma. Jesus nos adverte: “ANTES DE CULPAR O TEU VIZINHO, POR QUE NÃO SER SEVERA 
CONSIGO MESMA?” A sua Vidência é algo sem limite, é algo sublime. Tens tudo para fazer o 
bem e o mal; se fizeres o mal se destruirás, se fizeres o bem, crescerás como a rama selvagem. 
Não se esqueças, também, que acima de tudo, estás aqui para aprender a guardar segredo, 
mesmo fazendo mistério das tuas revelações. Esforça-te para averiguar o que vale a pena ser 
dito, e lembra-te que não se deve julgar uma coisa pelo seu tamanho; numa coisa pequena, 
muitas vezes tem maior sentido. Não deves acolher um pensamento, somente porque existe 
nas escrituras durante séculos. Deves fazer distinção entre o que é útil ou inútil. Alimentar os 
pobres é boa ação, porém, alimentar as almas é ainda mais nobre e útil do que alimentar os 
corpos. Quem quer que seja rico pode alimentar os corpos, porém, somente os que sorvem o 
conhecimento espiritual de Deus, podem alimentar suas almas. Quem tem conhecimento tem 
dever de ensinar aos outros. A tua responsabilidade, Neiva,será a maior do mundo; nunca 
poderás dizer tudo, e não poderás, também, se calar. Dizendo tudo isto começou a contar este 
exemplo: Eu era muito jovem quando me enclausurei neste Mosteiro, porem, antes de entrar 
aqui, tive grandes experiências, e que vi? Houve um tempo em que a Índia era o ponto 
principal para as revelações, vinham de muito longe, curiosos e romeiros, Magos… videntes; 
viviam por ai à espreita das oportunidades de suas alucinações. Em uma destas, aconteceu 
com um famoso Lorde que veio da Inglaterra para saber o destino de seu filho recém nascido: 
o “Mestre” que lhe atendeu estava de saída, os seus companheiros já estavam esperando na 
célebre porteira, para assim, cada um ter a sua direção. O fidalgo insistia e o “Mestre” contou 
sem amor o que via: disse que o seu filho teria um mau destino e, deu todo o roteiro de sua 
vida: em tal tempo te acontecerá isto, em tal tempo será assim e, na verdade, o fidalgo saiu 
dali louco. Seu filho que até então era sua alegria, passou a ser sua própria sentença, e até 
então não fez nada, senão sofrer à espera dos acontecimentos em toda a sua vida, porém, 
nada aconteceu. O jovem foi feliz, casou-se e nada de mal aconteceu, enquanto o fidalgo, seu 
pai, amargurou toda sua vida. As vibrações do fidalgo não preciso dizer que destruiu o 
impensado “Mestre”. Ninguém teve intenção de magoar ninguém, porém, o “pecado” das 
palavras impensadas de um Mestre ou Clarividente, é algo muito sério. Veja sempre em sua 
frente o fidalgo, o homem que sofreu a conseqüência do seu orgulho, porém, nunca faças 
como o impensado Mestre, nunca participe com ninguém; serás antes de tudo uma 
psicanalista. É bem melhor que as pessoas saiam de perto de ti, lhe desacreditando, do que 
desacreditando em si mesmas. Volte para o teu corpo, filha, e vás enfrentar as feras como 
dizes, porém, saiba que todas são melhores que você, “elas” não têm ideal como você, e 
sofrem o teu incontrolável temperamento. Me julgam como se fosse uma qualquer, porque 
sou motorista! Para você, tudo é bom no caminho da evolução. Dizendo assim se fixou, e Eu já 
me senti em minha casa. Salve Deus! 
 

UESB – Maio de 1960. 
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O Vale do Amanhecer 
 
 
 
 
 
 
Salve Deus! Meus Filhos, 
 
 
 
 

O Vale do Amanhecer é um Templo de amor, onde todos somos iguais. 
Aqui, há um só coração, um só pensamento. 

Um Templo Espiritista, único Templo onde as pessoas não se entreolham, porque as suas 
vestes são iguais, calçam o mesmo 

número, os seus cabelos são límpidos, seus olhos, como todos! 
Aqui, não há distinção de classes! 

Aqui, não há distinção social! 
Aqui, é uma sociedade de amor, de um único senhor: 

É o Caminheiro! Ali, ao lado de sua Cruz. 
É o Simbolismo perfeito do Nazareno, andando sobre as planícies, sobre os montes, sobre as 

margens do Jordão. 
Está ali, o Caminheiro preparado, preparando você, para o Sétimo! 

Para o fechamento do ciclo deste Planeta. 
 
 
 

A Mãe em Cristo, 
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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 à caminho de 
Deus, bem como ao meu filho 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, sob 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 têm 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 se encontram, onde caem os falsos 
preconceitos, o simples “chorinho” de um Jaguar “mal amado”, me desperta onde quer que eu 
esteja. Veja! Quinta-feira ouvi um filho a se lamentar: “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! 

O fato é que a dor não tem sobrenome, não se especifica, chama-se apenas dor. 
Vejam: chegou um homem forçando me ver, falar comigo. Vocês não imaginam o que o levou 
a me procurar. 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 
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novos instrutores, para o desenvolvimento de Médiuns à 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 Dubale! 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 muitos já querem, 
também, se libertar do Jesus crucificado, 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 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 com 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 para nos 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 TODOD 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, começara 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 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 sua chegada no Tibet. 

Neste 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 às Legiões em Deus Pai Todo Poderoso e formar o que hoje 
conhecemos como Sistema Crístico, os mundos etéricos. De lá Ele voltaria para o início da 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. 
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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, 
que o dia estava ruim para pescar e o amado Mestre, atirando a rede sobre as águas a trouxe 
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 a 
presença de Pôncio Pilatos... Não foi remorso, foi um grande arrependimento, uma grande dor 
por não haver compreendido a grande missão de Jesus que o levou, chorando, pensando 
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 os 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, portanto respeitamos as tradições da Igreja Católica que 
é a base de todas as religiões cristãs. 

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 em homens que recitavam a vida dos outros, que levantaram 
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 mediunidades, de forças. 
Sim, existem muitas espécies e para ser mais prática, como sendo: o Doutrinador e o Ajanã 
que têm força universal, têm uma espécie de força de cura para perturbações do 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. 

Vejo isso num Apará distribuindo bem a sua mediunidade. No homem é bem distinta 
essa 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 ele que ali em sua tenda, estava sob a regência da Lei do Auxílio e sua perna 

ali mesmo recebia as gotas do PRANA. O velho sábio incrédulo de sua própria força, partiu ao 
encontro do famoso curador. Era longe, no caminho a sua perna doía, as gotas de “PRANA” 
não o encontrando na tenda, voltavam. Com muitas dificuldades chegou até lá e qual não foi a 
sua surpresa dolorosa! A casa do curador estava cheia de 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 POSSO SER ÚTIL? o nosso sábio olhando de um lado 
para 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 
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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 
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 PODEROSOS, SEJA FEITA A 
SUA VONTADE! DEIXE QUE DOA A MINHA FERIDA. QUE EU ME LEVANTE DO MEU ORGULHO 
DE SÁBIO A CAMINHO DE DEUS. DAI-ME FORÇAS PAR QUE EU POSSA CURAR, NÃO TIRE MINHA 
FERIDA. Quando viu, as pessoas já estavam curadas e ele também, curado, caminhava. 1.983! 
Somos Presidentes Triada, Trinos Herdeiros Administração, Trinos Regentes. Somos Adjuntos 
Trinos, Adjuntos, Adjuntos Rama 2000; somos Comandantes Adjuntos, Adjuntos Koatay 108 
Triada, Adjuntos Regentes. Somos 7° Raios, 5° 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 3° 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 Simetria desse sol. Não 
podemos nos afastar do que é nosso, não podemos absolutamente trabalhar inseguros. 

Viemos de um mundo onde as razões se encontram 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 o 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 3° Sétimo. 
Filhos, a vida de Deus é a nossa vida, e com Ele vibramos com amor e integridade. 
Filho, é chegada a 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. 
 
Vale do Amanhecer, 27/04/83. 
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Pequena página de um diário 
 
 
 

TIA NEIVA 
10/outubro/1978 

Página 01 
 
Salve Deus! 
 

A cada dia está mais complicada a situação, porém, tudo começa a tomar novos 
rumos. Estou me acalmando um pouco mais, porque esta madrugada fui conduzida a um 
pavilhão enorme, com alas de guardas como se não tivesse fim, e então, qual não foi a minha 
surpresa ? Um rico casal sentado em um Trono... e foram me dizendo o que bem lhes 
interessava: 

- NEIVA! Disse-me ele. 
SEI QUE ESTÁS VIVENDO AS HORAS DIFICEIS DE “UM LIDER NA TERRA”. 
PORÊM, TENHA PACIÊNCIA, MUITO EM BREVE A TERRA TOMARÁ NOVOS RUMOS. 

TUDO QUE ESTÁS ATRAVESSANDO, É O FINAL PARA UMA TRANSFORMAÇÃO; NÃO PERCAS AS 
ESPERANÇAS, PORQUE MILHARES DE PESSOAS ESTÃO AGUARDANDO OS RECURSOS QUE VOCÊ 
JÁ DISPÕE. 

NÃO PERCAS O BOM HUMOR. 
EM QUALQUER IRRITAÇÃO, NO SEU SUB-CONSCIÊNTE, HÁ SEMPRE UMA PEQUENA 

REGRESSÃO NO CAMPO DE SUA EVOLUÇÃO E DE SUA FORÇA. 
NÃO PERCAS A TOLERÂNCIA. 
ALÉM DA PLANICIE SURGE A MONTANHA, E DEPOIS DA MONTANHA SURGE O 

HORIZONTE INFINITO... NÃO PERCAS TEMPO E VÁ SERVIR, PORQUE VIESTES PARA SERVIR. 
NEIVA, HOJE OU AMANHÃ, PRESTARÁ CONTA DE TUDO... PENSE NA PACIÊNCIA 

INESGOTÁVEL DE JESUS. 
Por fim perguntei: 
- ONDE ESTOU? 
- ESTÁS NA LEGIÃO DO GRANDE MESTRE LÁZARO. 
DEUS TE ABENÇOE, NEIVA. ESTAMOS AQUI POR SUA MISSÃO. 
Despertei sentindo-me como um “Leão”, e em Cristo, o amor dos justos... 
Que Jesus me ilumine, Salve Deus! 
 

Vale do Amanhecer, Editada em 17/09/87. 
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Pequenos detalhes 
 
Meus filhos Jaguares, Salve Deus! 
 

O Prisioneiro vive a expectativa dos seus obsessores e 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, num 
outro aparelho que não esteja prisioneiro também. Se necessário fazer uma passagem, porém 
sem nunca dar passagem a Sofredor num Mestre Lua prisioneiro, porque vem o perigo sério da 
obsessão. Se o prisioneiro tem 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 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 prisioneiro, a proteção que recebe não lhes da condições de receber uma corrente 
negativa. Se ele for fiel a 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, Ninfas Lua ou Doutrinadora; é urna lei somente. 

Na Indumentária do Jaguar afirmam-se as “ATACAS”, afirma a guarda Pretoriana; os 
imortais de Amon-rá na figura dos “NÚBIOS” no Vale dos Reis e do respeitado mundo 
Peloponeso. Toda faixa de obsessores que dizemos perigosos atingirão esta época. 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 que o obsessor só tem olfato. 
O mesmo se faz com os “EXÊS”, “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, atirando sua coroa para 
acompanhá-lo, sabe Deus o que devem pensar! 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. 

Este Livro deverá ficar em seu “ALEDÁ” e aquela “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, ou mais. Digo: Um copo de Água, uma vela, seu talismã, sua cruz, um pequeno 
defumador, faça a Prece de Simiromba; sentindo com amor a presença dos mentores 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 
seu “ALEDÁ”. Agradeça a Deus com amor. 

 
Com carinho, a Mãe em Cristo Jesus. 
 
Vale do Amanhecer, 13/10/83. 
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Reino Central, 07/08/77. 
 
Meu filho Jaguar, 
 

Na singeleza deste micro-mapa, rogo a Deus que sintas o impacto deste conhecimento 
promissor. Seguro por ele descobrirás a Ciência da Vida Etérica. Nada na vida acontece sem o 
despertar de um poder. Todo imprevisto resulta de um acontecimento, e por um 
conhecimento. A Ciência e a Fé distintas em suas forças, e reunidas em sua ação, para dar ao 
Espírito do Homem uma regra que é a razão universal, porque a Ciência que nega a Fé em 
Deus é tão inútil, como a fé que nega a Ciência. Se assim encarares este micro-mapa, sereis 
Mago do Evangelho. O equilíbrio moral é o princípio e o poder de todas as coisas. 

 
A Mãe em Cristo. 
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Esboço da Indumentária da Jaçanã Lua por Tia Neiva 
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1ª Jaçanã – Ninfa Lua Dulce Batista 
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Esboço da Indumentária da Jaçanã Sol por Tia Neiva 



41 

 

 

Jaçanã Sol – Ninfa Mirna Batista 
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O Canto da Jaçanã 
 
Oh! Jesus. É a minha hora Jesus. O canto da Jaçanã, que mil vezes te peço, a perseverança do 
Homem de minha tribo. Me deste, na força absoluta que vem de Deus, Pai, Todo Poderoso, o 
poder, do fogo e da água. Esperam Jesus querido de mim, esta simplicidade. Oh! Simiromba, 
meu Pai, que forças resplandecentes nos dominem, e nos conduzam aos grandes fenômenos, 
de que o mundo nos espera. Oh! Força abençoada de Deus, que em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito. Salve Deus! 
 

Esboço do Canto da Jaçanã por Tia Neiva 
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Emissão 
 

A EMISSÃO é o canto da sua procedência. É um código hierárquico para ser ouvido nos 
receptores de outros planos, em outra dimensão. É a linguagem das Legiões, do homem 
desenvolvido e a caminho da vida eterna. É o canto universal dos mundos onde não há inércia. 

A Emissão abre o canal pelo qual flui à força de que o mestre dispõe. Sempre que 
necessário abrir um trabalho, é pela emissão que o mestre abre o canal de comunicação com 
os planos superiores, e vai até onde ele mesmo não pode saber, pois isto dependerá muito de 
sua sintonia naquele momento. Quanto mais harmonizado com o trabalho a ser realizado, 
mais elevadamente penetra sua emissão nos planos espirituais. 

Pela emissão, o Mestre – Sol ou Lua – atravessa o neutron, recebendo, em troca, a 
força necessária para aquilo que pretende realizar. 

A Emissão contém toda a Procedência do Mestre. Como uma apresentação. Nela 
reside, com maior ou menor intensidade, tudo o que aquele mestre realizou em sua jornada. 
Por isso, cada um tem uma emissão diferente, marcada pelas características de sua 
individualidade – Falange, Povo, Adjunto, Turno, Cavaleiro ou Guia Missionária, Estrela e Turno 
Cabalístico. Pela emissão, o mestre se coloca a disposição da espiritualidade, constituindo-se 
em um receptáculo de forças. 

A Ninfa sempre faz a emissão e seu canto antes do Mestre. Na suavidade com que 
emitir, ela abrirá a caminho para a emissão do mestre, harmonizando as vibrações. 

Por isso, a emissão deve ser feita sem pressa, com suavidade, sendo as palavras 
faladas clara e pausadamente, sem atropelos ou vacilações. Emitir firme, mas suave. A Ninfa 
deve ter consciência de que, naquele momento, está realizando um fino trabalho: usando sua 
voz como um instrumento de harmonia, de paz, que vai acalmando as vibrações para que a 
emissão e o canto de seu mestre possa fluir mais facilmente. Realiza a ninfa um trabalho nos 
dois sentidos: na vertical, isto é, daqui para os planos superiores, e na horizontal, 
harmonizando aqueles que vão participar do trabalho – mestres e pacientes. 

Para evitar prolongamentos da emissão, é utilizado um código, que ressoa nos planos 
espirituais, sendo perfeitamente entendidos pelas Legiões. Nesse código, os sinais mais usados 
pelos nossos mestres são os seguintes: 

 
– 0 – (Lê-se “barra zero barra”). 

“ATENÇÃO! ESTOU A POSTOS, COM TODAS AS ARMAS 
E ESTOU CONSCIENTE”. 

/ / “A DISPOSIÇÃO DA ESPIRITUALIDADE MAIOR”. 
(Uma barra é à força do mestre para os planos superiores, 

outra a captação da força, de cima para baixo). 
– 0 – 0 – / / “ESTOU PRONTO, COM TODAS AS MINHAS ARMAS, 

E PARTO COM MINHA ESCRAVA A SERVIÇO DA 
ESPIRITUALIDADE MAIOR”. 

– 0 – 0 – X – / / “ESTOU PRONTO, PARTINDO COM MINHAS ARMAS 
E MINHA ESCRAVA, COM TODO O MEU POVO, A 

SERVIÇO DA ESPIRITUALIDADE MAIOR”. 
– 0 – 0 – X – X – / / “ESTOU PRONTO, PARTINDO COM MINHAS ARMAS, 

MINHA ESCRAVA, MEU POVO E COM O MEU CAVALEIRO 
DA LEGIÃO E TODA A FORÇA DECRESCENTE 

DE MINHA ORIGEM, A SERVIÇO DA ESPIRITUALIDADE 
MAIOR”. 
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Cada BARRA horizontal significa “consciência”, isto é, “consciente de minhas armas”, 
“consciente do poder de minha escrava”, “consciente da força do meu povo”, “consciente da 
presença de meu Cavaleiro” etc. 

Cada BARRA vertical significa a penetração nos planos superiores. São duas, sempre 
juntas, significando os dois canais de emissão: por uma, flui à força do mestre, de baixo para o 
alto; pela outra, a espiritualidade fornece a força, de cima para baixo, isto é, do plano 
espiritual até o mestre, na medida de sua sintonia e do trabalho que irá realizar. 

Quando ERRAR a EMISSÃO, o Mestre não deve perder o controle ou desarmonizar. 
Deve continuar, tranqüilamente, e nunca RECOMEÇAR. Se a memória falhar, e não puder 
continuar, deve completar apenas: “EU, NINFA…, PARTO COM –0–// EM CRISTO JESUS”. Pode 
ter certeza de que receberá toda a força necessária para realizar seu trabalho. Não se deve 
fazer a emissão à não ser em pé. A força irradiada pelos planos espirituais penetra pelas mãos 
e pelos chacras, enquanto o mestre fala, plenamente consciente do que está emitindo. Aquele 
que não se concentra ou não se posiciona corretamente, nada recebe, porque não está 
emitindo… 

A emissão pode ser usada quando o mestre sentir a necessidade de eficaz ligação com 
os planos espirituais, pois é poderosa arma do iniciado. Quando, em muitas ocasiões, mesmo 
fora do Templo, sentir que os problemas que o rodeiam tem causas além das simplesmente 
físicas, o mestre deve abrir sua emissão. Dependendo do local onde estiver, na rua, no 
escritório, no lar, há que procurar um recanto para poder abrir seu plexo e emitir (uma sala 
vazia, um quarto, até mesmo um banheiro). Se não tiver como se isolar, deve fazer a emissão 
mentalmente: fazer uma imagem mental dele, de pé, ante Nosso Pai, fazendo a emissão em 
posição correta, e como se a estivesse falando realmente. Pode ficar certo de que tudo correrá 
bem, e o canal de forças será aberto. 

O CANTO é o complemento da emissão. Com a emissão o mestre faz sua apresentação 
individualizada. Com seu canto, ele se harmoniza com as forças de sua Legião, de seu grupo. 
Quando uma Ninfa abre sua emissão, ela é um espírito que se identifica; e ao fazer seu canto, 
ela agrega à sua individualidade a força da Falange Missionária do espaço. 

Por tudo isso, é preciso lembrar que a emissão e o canto devem ser feitos com o 
coração, isto é, colocando todo o amor naquela vibração que se expande a partir de nós, sobe 
até os planos espirituais, e se espalha pelo ambiente, acalmando as agitações e harmonizando 
nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que estão junto a nós. Uma explicação mais 
complexa está no seguinte trecho da “Partida Evangélica”, elaborada pelo Mestre Tumuchy: “A 
carta de Neiva, nos fala no Sistema Planetário. O sistema planetário aqui travado, é o nosso 
próprio sistema, representado pelas nossas estrelas, Sivans, Harpásios etc. Nós estamos 
relacionados diretamente com estas estrelas. 

Este sistema projeta e forma o “nosso” sistema planetário. 
Este sistema planetário forma o nosso Reino Coronário e é alimentado pelo neutron. O 

neutron separa os planos e se ele não existisse os planos se misturariam e nós viríamos todos 
os espíritos. O neutron fica nos envolvendo e se fossem vistos por olhos espirituais, seriam 
vistos como um rodamoinho. O neutron é energizado pelo nosso plexo físico e gira em torno 
de nós. Com esta forma de espiral, nós formamos sintonia com os planos de nossa 
individualidade, isto é, no plano espiritual de nossa individualidade. 

Este é o mergulho na individualidade. Quando emitimos, estamos falando de uma 
coisa que está dentro de nós e que está fora de nós. É um perfeito contato com o universo. É a 
integração no universo pelo mergulho na individualidade. 

Eis porque é importante que haja uma preparação antes do trabalho espiritual, porque 
nós estamos trazendo todo o acervo que possuímos no sistema planetário. Seremos o 
instrumento de Deus e trazemos a força para que entre em circulação horizontalmente. Esta é 
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a maravilha da nossa mediunidade e que vivemos intensamente a cada dia. Por traz de 
qualquer trabalho, por mais simples que seja está toda a complicação do universo”. 

 
Para terminar, deve a Ninfa lembrar que: 
– quando uma Missionária faz sua emissão e o canto de sua Falange, todas as suas 

irmãs de Falange devem ficar de pé e entrar na sintonia com ela, pois, naquele instante, está 
sendo feita a LIGAÇÃO com sua Falange Missionária nos planos espirituais; 

– deve treinar bastante para emitir. Se não conseguir decorar bem, pode ler a emissão 
e o canto. É melhor do que se perder em algum trecho. Deve pedir a outra Ninfa que a ouça, 
quando treina, para que possa corrigir algum defeito que pode acorrer; 

– deve ceder seu lugar, quando escalada para emitir em algum trabalho, a outra irmã, 
novata ou de Templo Externo, que se apresente naquele momento, apta a emitir, para que ela 
possa ter esta rica oportunidade; 

– nunca deve CRITICAR uma Ninfa que não saiba sua emissão ou o canto. Com amor, 
deve ser informada sobre as deficiências, para que possa corrigi-las. 
 
Com carinho, em Cristo Jesus. 
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Abatá das Ninfas Missionárias 
(LEI DO ABATÁ) 

 
Salve Deus! 
 

O Abatá é um trabalho de muita precisão e harmonia em que se deslocam eflúvios 
curadores das “Legiões dos mundos verdes”. É também energia extra etérica, manipulada na 
conduta doutrinária de uma emissão. São forças centrifugas que podem fazer um fenômeno 
físico, distribuindo eflúvios por todo este Vale, por toda esta Brasília, para beneficio dos 
hospitais, presídios, sanatórios, onde houver necessidade de tudo que precisar das “Legiões de 
Deus todo poderoso” e dos luminosos 5ºs de Jesus. 

É também força esparsa para os que gostam de brincar. 
Na Índia antiga, houve uma época em que o povo, em fase de decadência, foi 

submetido a grandes catástrofes e enfermidades. A espiritualidade, procurando favorecer 
aquele povo, programou o surgimento dos “grandes Abatás”. Os homens santos, missionários 
peregrinavam pelas aldeias, pelas casas, e em rituais precisos distribuíam a cura desobssessiva 
dos enfermos, dos cegos, dos mudos, dos incompreendidos, e diziam: “no ciclo de um Abatá 
tem um povo celestial: médicos curandeiros, enfermeiros, negociantes, tudo enfim que o 
homem precisa na sua hora”. 

 
Componentes:  * A ninfa comandante e seu mestre; 

* Um Trino Juremá e sua ninfa; 
* Três ninfas centuriãs aponas (três no mínimo); 
 

O Abatá deverá ser formado com número impar de ninfas. 
 
Ritual: 
 

1. O grupo reunido no Turigano, harmoniza-se junto à ninfa comandante, anodisa-se do 
sal e do perfume, e sai por todo o Vale, para os pontos onde irão formar o Aledá. 

 
2. Sem muita precisão nos horários, que deverá ser entre 10 e 12h. E entre 15 e 19h. Fica 

a critério da comandante a quantidade de trabalhos a serem realizados. 
 

3. O grupo parte do Turigano tendo na frente à ninfa comandante e seu mestre, seguidos 
do Trino Juremá e sua ninfa e demais componentes. 

 
4. A comandante deverá realizar os trabalhos nos lugares que verificar mais estratégico. 

 
No local escolhido o grupo forma uma elipse, e a ninfa comandante, após breve 

harmonização, faz a emissão e o seguinte canto: 
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Jesus divino e amado mestre: 
Esta é a hora feliz de minha vida, de nossas vidas. 

Porque, Jesus! Nos sentimos a própria energia. 
Para a felicidade dos povos; Ao lado do Cavaleiro da Lança Vermelha; 

Do poder desobssessivo, dos cegos, dos mudos e dos incompreendidos. 
E para a harmonia deste Abatá; 

Emito, Jesus, este mantra universal: 
Pai nosso que estás no céu e em toda parte 

Santificado seja teu santo nome 
Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, 

Assim na terra como nos círculos espirituais, 
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, senhor; 

Perdoa as nossas dividas se nós perdoarmos aos nossos devedores; 
Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. 

Porque só em ti brilha a luz eterna, a luz do reino, da glória dos séculos sem fim. 
Salve Deus! 

 
5. Logo após o canto da ninfa comandante, o seu mestre faz a emissão e o canto da 

individualidade ou o canto do Cavaleiro Especial. 
 

6. Em seguida os demais componentes, designados pela comandante, vão fazendo suas 
emissões e os cantos, de forma que sejam entrelaçadas, proporcionando a formação 
de uma rede magnética. 

 
7. Realizado o último trabalho, a comandante libera o grupo onde tiver. Não há 

encerramento. 
 
Observações: 
• Para a manutenção diária deste trabalho, o 1º e o 2º Mestre Devas escalarão três falanges 
missionárias. 
• Para o atendimento à escala feita pelos Devas, caberá a 1ª ninfa de cada falange escalar suas 
missionárias para o trabalho. 
• Independentemente de escala outras falanges missionárias a critério de suas 1ªs e dos 
mestres regentes, poderão também realizar o Abatá, desde que previamente seja comunicado 
ao 1º e 2º Devas. 
• Cada Abatá das missionárias será comandado por uma ninfa sol ou lua, desde que seja feita a 
cultura pela 1ª ninfa de cada falange, e que tenha concluído o curso de ninfa com o 1º Mestre 
Jaguar. 
• Nos 1ºs domingos de cada mês, devido a Benção do Pai Seta Branca, os Trinos Triada Tumarã 
(Zé Carlos) e o Trino Solitário Juremá (Lisboa), ficarão responsáveis pelo Abatá do dia, 
escalando as Dharmo-Oxinto e mais três falanges missionárias para o trabalho. 
• Sem qualquer constrangimento a ninfa ou mestre poderá realizar apenas um Abatá no dia, 
pois cada Abatá e um trabalho completo. 
• Após a realização de cada Abatá, ou melhor, no intervalo entre um Abatá e outro, os 
componentes daquele grupo poderão participar de qualquer outro ritual ou Sanday. 
• Na ausência de um Mestre Trino Juremá ou Iramar, somente um mestre consagrado na 
condição Arcano poderá “substituir”. Salve Deus minhas filhas, e boa sorte. 
 
Com amor da Mãe em Cristo Jesus. 
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Escalas de Trabalho 
 
Salve Deus, Missionárias Jaçanãs, irmãs em Cristo Jesus. 
 

Esperando que tenhamos novas oportunidades de estarmos juntas, no decorrer de 
nossa caminhada, vamos neste primeiro contato, ressaltar a importância do CUMPRIMENTO 
DAS ESCALAS DE TRABALHOS. 

Quando nossa Mãe Clarividente, criou e deu destino às Falanges Missionárias, trouxe, 
também, o Acervo que melhor podemos manipular dentro das necessidades desta Nova Era. 
Forças estas que emitidas com Amor, Humildade e Tolerância, curam, iluminam e encaminham 
os menos esclarecidos, incluindo nós outras. Quando envergamos nossas Indumentárias, 
refletindo nossa transcendência em toda sua plenitude, para Incondicionalmente servirmos 
nossos Adjuntos, nossas Falanges Missionárias, nossos Mestres, nossos rituais, JESUS, provém, 
com o mesmo Amor, que emitimos em nossa Força Decrescente, o alívio de nossos Carmas, a 
cura desobsessiva que tanto necessitamos para vivermos em plena comunhão nos Três Reinos 
de Nossa Natureza. 

Missionárias Jaçanãs, respondam com Amor ao chamado de seus Adjuntos, de sua 1ª 
de Falange e de seus Mestres, comparecendo sempre que sua presença for solicitada nas 
Escalas de Trabalhos, pois é tudo que dispomos, neste plano físico, para sermos reconhecidas 
nos Planos Espirituais, nosso verdadeiro Lar. 

Nunca deixe urna escala descoberta, pois você estará perdendo uma grande 
oportunidade, que na maioria das vezes custa muito aos nossos Mentores Espirituais 
conseguir. Não é tão somente pela organização desta Doutrina ou pelas Leis dos Trabalhos 
Iniciáticos que determinado número de Mestres e Ninfas são exigidos para compor os Rituais 
ou Trabalhos na Lei de Auxílio. É a necessidade que temos de transmitir nossas heranças, 
adquiridas através de milênios de existências ou vidas, para resgatarmos assim nossos 
compromissos do passado. Nunca se coloque na condição de vítima. Você tem tudo a oferecer. 

A escala é uma convocação gerada por uma força decrescente, traduzida em mais uma 
oportunidade entre as muitas que você mesma cria. Faça de sua conduta doutrinária 
verdadeiro espelho que refletirá sua vontade de servir, servir e servir sempre, através de suas 
Emissões, Cantos, Vibrações, manifestando assim verdadeiro testemunho de sua Caminhada 
Evolutiva, em Deus Pai, Todo Poderoso. Nossa Mãe Clarividente, Koatay 108, sempre nos 
alertou para JAMAIS perdermos uma oportunidade, sob pena de não mais conseguirmos 
encontrar nossos cobradores, ali colocados. E se esta oportunidade se faz, através das escalas, 
não a despreze. Sabemos que a Lei Física que nos chama à razão, é a mesma que nos conduz a 
Deus e que as dificuldades, os tropeços da vida física, nos criam situações de difícil solução, 
mas sabemos também que estas mesmas dificuldades dosarão os nossos merecimentos. 

Temos em Jesus uma fonte inesgotável de Energias que nos renova a cada instante 
tornando tudo mais ameno. 

Salve Deus, Missionárias Jaçanãs, façamos à nossa parte dentro do contexto desta 
Doutrina, que transmite a vontade de nossa Mãe Koatay 108, e que tenho certeza nos 
conduzirá cada vez mais perto do Grande Simiromba de Deus, Seta Branca, Nosso Pai. 

Espero sempre contar com a certeza de seu comparecimento no cumprimento de 
nossas responsabilidades, nossas escalas e, diga-se de passagem, assumidas voluntariamente, 
por amor. Salve Deus e boa sorte! 
 

 
1ª Jaçanã - Ninfa Dulce Batista 
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Mensagem entregue à 1ª Jaçanã, Dulce, ao receber a sua Guia 
Missionária, na 1ª Consagração de Entrega de Guias 
Missionárias realizada no Vale do Amanhecer. 
 
Relato: 
 

Passei por nossa Mãe Clarividente, e ela disse o nome da que seria a minha Guia 
Missionária, me coloquei diante do 2º Filho de Devas, Mestre Fróes, que iria registrar o nome 
desta Guia, quando Tia Neiva disse: 

– Filha, volte aqui, a sua Guia Missionária é outra. Tem aqui na minha presença uma 
Guia Missionária, que está se oferecendo para ser a sua. Salve Deus! 

- O nome dela é 1ª Guia Missionária Abarana Verde. 
Assim fui escolhida por este anjo dos céus que trago na emissão e no meu coração até 

hoje. Nunca mais consegui lembrar-me do nome da Guia Missionária que me fora entregue em 
primeiro plano. 
 

 
1ª Jaçanã – Ninfa Dulce Batista 
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Registro – Falange Jaçanãs 
 
• PRIMEIRA: Ninfa Dulce Batista. 
• ORIXÁ DA FALANGE: Princesa Jaçanã. 
• ADJUNTO DE APOIO: Adjunto Trino Tapuy Mestre Ferreira. 
• CRITÉRIOS PARA INGRESSO NA FALANGE NO TEMPLO OLAMOR: Participar das reuniões da 
Falange como “Aspirante” por no mínimo 90 (noventa) dias, Ser Centuriã, Não ter missão em 
andamento nas demais Falanges Missionárias, ter disponibilidade para cumprimento de 
escalas, reuniões e todo e qualquer evento ou Consagrações que a Falange participe. 
Contactar a Primeira da Falange, Regente e Adj. de Apoio Local. 
• APOSTILA: Será fornecida pela Regente e Adj. de Apoio Local ao término do período como 
“Aspirante”. 
• EMISSÃO: Será fornecida pelos Mestres Devas com a autorização ou presença da Primeira ou 
Regente Local da Falange nos dias de Trabalho Oficial. 
• CANTOS: A Falange de Jaçanã tem três Cantos, sendo o CANTO DA UNIFICAÇÃO e o CANTO 
DO TURIGANO, exclusivos da Primeira Jaçanã, Dulce. O terceiro Canto é emitido em todos os 
trabalhos pelas Missionárias Jaçanãs. Sendo entregue pela Primeira ou Regente Local da 
Falange. 
• ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: CRUZ DO CAMINHO (responsáveis pela colocação e retirada das 
Morsas), LEITO MAGNÉTICO (encerramento das Emissões das Missionárias), TURIGANO 
(incorporação no Oráculo de Mãe Iemanjá, Emissão e o Canto da Falange), CASAMENTO 
(condução e recepção da noiva no Aledá), QUADRANTE (escala dos Devas – Emissão e o Canto 
da Falange), ESTRELA DE NERÚ (escala do Adjunto Uruatã – Ismênias), UNIFICAÇÃO (Emissão e 
o Canto quando escalada e ritual da Cabala), TRIADA (Corte – ritual temporariamente 
suspenso). 
• INDUMENTÁRIA: 
- Vestido preto em malha, acinturado, decote da gola rente ao pescoço, manga cavada, da 
cintura à barra em godê duplo. 
- Bata: em malha preta (mesma do vestido) com as Armas sobrepostas, comprimento: o 
mesmo do vestido. Ninfa Lua e Ninfa Sol: A gola tem seis dimensões de baixo para cima, 
começando com a prata, sendo a sétima dimensão uma gola de três centímetros de largura 
determinando a mediunidade da missionária. Cada dimensão da gola será separada por uma 
corrente, fixa, na cor prata para a ninfa lua e dourada para a ninfa sol. Ninfa lua: a bata é 
contornada por duas carreiras de flores prateadas. Esta bata será acrescida de quatorze 
estrelas para a ninfa lua e para a ninfa sol, o sol será sobreposto a gola. 
- Cinto: em corrente larga, na cor da gola (prata ou ouro de conformidade com a 
mediunidade); correntes laterais: em número de três de cada lado, a primeira e a terceira na 
cor do cinto e a segunda da cor da mediunidade oposta. Ex.: Ninfa Sol, terá o cinto na cor 
dourada, a primeira e a terceira correntes laterais serão na cor dourada, e a corrente do meio 
será na cor prateada. Ninfa Lua, terá o cinto na cor prateada, a primeira e a terceira correntes 
laterais serão na cor prateada, e a corrente do meio será na cor dourada. 
- Manto: para a Ninfa Lua: organza preta bordada com duas carreiras de flor prata e salpicada 
de florzinhas prateadas, para a Ninfa Sol: organza preta bordada com duas carreiras de flor, a 
externa na cor dourada e a interna na cor prateada e salpicada de florzinhas douradas. O 
manto tem quatro pregas sendo a primeira, de baixo para cima, com 7 cm e as outras variam 
de 3 a 4 cm, dependendo da altura da missionária. 
- Capas: São três: a primeira de organza preta com duas carreiras de flor (a volta externa na cor 
da mediunidade e a volta interna na cor oposta), a do meio é branca de telinha (para a ninfa 
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lua telinha branca com prateado e para a ninfa sol telinha branca com dourado) a terceira capa 
é de renda na cor da Guia Missionária. 
- Pente: Em lamê prateado bordado com lantejoula, miçangas, folhinhas e pérolas (Ninfa Lua), 
em lamê dourado bordado com lantejoula, miçangas, folhinhas e pérolas (Ninfa Sol) com sete 
fitas de veludo de cores variadas (priorizando as cores do Jaguar) e tules lisos em cores fortes. 
Os tules laterais do pente são da cor da Guia Missionária. 
- Luvas: de telinha preta, para a Ninfa Lua: telinha preta com prata, bordada com três carreiras, 
a primeira e a terceira carreira de florzinhas prateadas e a do meio de florzinhas douradas; 
para a Ninfa Sol: telinha preta com dourado, bordada com três carreiras, a primeira e a 
terceira na cor dourada e a do meio na cor prateada. 
- Lança: Utilizada na Consagração de Falange Missionária, Estrela de Nerú, Unificação, 
Quadrante e Imantração do Vale do Amanhecer. Tanto no Primeiro de Maio como nas 
Consagrações (de Adjunto e de Falange de Mestrado) se estiver compondo às Cortes. 
OBS: É imprescindível o uso da Fita com as Indumentárias. 
 
• RESPONSÁVEIS PELA INDUMENTÁRIA: A Primeira da Falange – Ninfa Dulce ou 
Ninfa Carmem Lúcia (Salão de Costura) 

 
• RESPONSÁVEL PELA CONFECÇÃO DA INDUMENTÁRIA: A Ninfa Jaçanã Hilda. 
Endereço: CR 30, Casa 34 – Vale do Amanhecer–DF, CEP.: 72.370-030 
Telefone(s): (0xx61)3389-4737 / 9169-0798 

 
 
OBSERVAÇÃO SOBRE AS INDUMENTÁRIAS: Devemos sempre lembrar que nossas 
Indumentárias foram trazidas do Reino de Zana por Mãe Yara através de nossa Mãe 
Clarividente Tia Neiva, por isto devemos ter carinho, amor, respeito e zelo para com elas. 
Devemos evitar o uso de calçados que não combinem com as mesmas, e adornos (colares) que 
mudem a estrutura dos uniformes. Ao usarmos um complemento para nos aquecermos do frio 
devemos lembrar que estamos alterando a Indumentária. O que nossa Mãe deixou foi o uso de 
blusa cor-da-pele por baixo da Indumentária ou o xale, por baixo da capa. 
 

 
1ª Jaçanã - Ninfa Dulce Batista 
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Ilustração: Princesa Jaçanã (Recente) / Artista: Vilela 
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Meu filho Jaguar, Salve Deus! 
 

Sabemos que a alma tenta fabricar e modificar o organismo através dos séculos. 
Em geral, a sensibilidade fluídica do ser é proporcional ao seu grau de pureza e de 

adiantamento moral. 
Nesta regra, vivemos no meio de uma multidão invisível que assiste silenciosa, atenta 

às mesquinharias de nossas existências; participam pelo pensamento de nossos trabalhos, de 
nossas alegrias e de nossas penas. 

Lembre-se filho, de que não é possível animar o corpo se a alma está ausente. 
Se sua alma busca as coisas distantes de sua Doutrina, não há calor para a Doutrina. 
Sim filho, além do perispírito que vive dentro do nosso corpo (centro nervoso), temos 

partículas do sistema fluídico, que vivem dentro de nós e que na realidade como anti-matéria, 
sustentam-nos e se transmutam pela alma. 

Essas partículas que adquirimos, são a própria VIDA e nos dão todas as variedades de 
percepções sensoriais - calor e frio se temos muitas partículas - e são, também a ENERGIA dos 
rituais. 

Contudo, os materialistas grosseiros não acreditam nos mundos anti-matéria. No 
entanto, até hoje ainda não conseguiram cortar ou queimar coisa alguma das que lhes 
incomodam. 

No entanto, a PRECE, o nosso CANTO, lhe faz sentir ou perceber uma presença 
explicada mais claramente!... 

O homem vive a buscar a destruição do outro. Falta de visão. A teima em não aceitar, 
porém, que a sua vida é a sua anti-matéria. 

E na busca nuclear, está destruindo a sua matéria... 
Na realidade vivemos a nos destruir. 
Salve Deus! 
 

Com carinho, a Mãe em Cristo. 
 
Vale do Amanhecer, 14/08/81. 
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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 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 do 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 órgãos internos, segundo sua necessidade momentânea, na 
concentração das forças centrifugas e centrípetas. 

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, ao 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 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 àquela quando do meu ingresso no segundo Verbo AGLA. 

- AGLA! gritavam  AGLA KOATAY 108! 
VOU MORRER! - pensei - NÃO É POSSÍVEL! 
Tive medo da regressão, lembrando-me da palavras dos Sábios: 
- NÃO FARÁS O QUE A NATUREZA NÃO FAZ, E A NATUREZA NÃO FARÁ O QUE TU 

PODERÁS FAZER! CONFIAMOS A TI TODAS AS INICIAÇÕES DOLOROSAS, E NOS DEVOLVESTES 
OBRAS DE ATOS. PRONUNCIAMOS CABALISTICAMENTE O NOME AGLA, PORQUE SOFRESTES AS 
PROVAS DA INICIAÇÃO. VIRE-SE PARA O ORIENTE, PORQUE TENS O PODER DE 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. 
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Ao Iniciado de Nosso Senhor Jesus Cristo não é admissível, no mundo cabalístico, dizer 
desatinos 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 às ações e movimentos controlados pelo perispírito, 
e o vagosimpático, que realiza as funções da vida vegetativa. 

Somente os grandes 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 sofra mais, uma vez que a 
proteção o vinha ajudando. 

Chamamos desagregação de afeto à estabilidade das continuas renovações das células. 
A força de energia, força magnética que muitos homens 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 estiver confusa. Estou aproveitando as horas aqui no 

hospital, com o pensamento sempre voltado para o meu filho, em Cristo Jesus. 
 

Brasília (Hospital Santa Lúcia), 27/10/81. 
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Meu filho Jaguar, Salve Deus! 
 

Filho, para que a criatura cumpra fielmente os desígnios desta Doutrina, é 
indispensável que desenvolva os seus próprios princípios divinos. É preciso que se sacrifique 
em favor de grande número de espíritos que se desviam de Jesus. É preciso filho, que esteja no 
luminoso caminho da fé, da caridade e da virtude do Espírito da Verdade e se dedique 
principalmente, àqueles que tombaram dos cumes sociais pelo abuso de poder, da autoridade, 
da fortuna e da inteligência. 

Eu seria feliz se os visse na paz e na compreensão de Reili e Dubale, dois temíveis e 
valentes mercenários, que na presença de dezenas de homens se degladiavam no ódio e no 
rancor, jurando que se matariam tão logo se encontrassem. 

Quis a vontade de Deus que aqueles brutos, que respeitavam o regulamento que não 
permitia que dois comandantes ou capitães se batessem em frente a tropa, pois seria covardia 
se assim procedessem, no instante preciso, subissem ao Calvário sem olhar para trás, não 
sabendo um por onde o outro caminhava; sem um ver o outro, pois subiam um por cada lado. 

Os dois novamente se confrontaram, porém sem notar um a presença do outro, 
ambos estavam com a atenção voltada para um grupo de homens e mulheres que choravam, 
enquanto outros riam de Jesus... 

Era Jesus de Nazaré que subia o morro carregando a sua cruz. Os dois brutos estavam 
de olhos parados, quando Jesus descansando com o olhar amargurado, lançou-lhes seu olhar 
cheio de ternura como se lhes dissesse: 

- FILHOS, AMAI-VOS UNS AOS OUTROS! 
Dubale, olhando para Reili, deixou cair a sua lança, e Reili seguiu seu gesto. Os dois se 

abraçaram, vendo que nenhuma dor poderia ser igual a de Jesus. 
Abraçados ouviram os chicotes dos soldados de César. Dubale, chegando bem pertinho 

de Jesus, ofereceu-lhe todo seu exército para salvá-lo. Reili fez a mesma oferta. Jesus não quis 
dizendo: 

- O MEU REINO NÃO É DESTE MUNDO! 
Dubale e Reili saíram dali com os corações cheios de dor, porém, não esqueciam 

aquele olhar de profundo amor e de esperança. Aquele olhar modificara totalmente o curso de 
suas vidas. Saíram dali e voltaram para junto de suas tropas. Os dois, sem dizer uma palavra, 
deram-se as mãos. Dubale chegou à sua tropa e como que por encanto todos vieram ao seu 
encontro perguntando: 

- VIU JESUS DE NAZARÉ? 
- VIMOS! SENTIMOS O SEU OLHAR; ESTAMOS CHEIOS DE ESPERANÇA! 
Nisso, o grande exército de Reili foi chegando. Ninguém se moveu. Estavam todos 

extasiados. 
Reili foi descendo e num impulso novamente se abraçou com Dubale. Agora estavam 

em frente as suas tropas. Para resumir filho, os dois se juntaram formando uma grande força. 
Sim filho, é como te vejo, o teu impacto ao chegar nesta Doutrina. Sim filho, os valentes não 
abandonaram suas tropas. Não dispuseram de seus dependentes. Porém, juntos continuaram 
no mesmo caminho. Sentiam-se irmãos, porque Jesus com seu olhar dissera tudo. Até Galba e 
Tanoro, que se consideravam inimigos e eram mantidos à distância pelos próprios chefes, ao 
se reverem se abraçaram na presença de Reili e Dubale. 

Sim filho, o olhar de Jesus abençoara aquela tribo. Todos emocionados, tiveram os 
olhos rasos de lágrimas, porque filho, não ficou só ali a graça de Jesus; já seria suficiente que 
aqueles lideres tivessem em seus corações e em suas mentes aquele olhar... 

Quarenta dias se passaram sem que os dois fidalgos soubessem o paradeiro de Jesus 
de Nazaré. Tinham medo de falar e perder aquele encanto, aquela luz de esperança, aquela 
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alegria de viver, aquela sublimação tão bela que haviam adquirido. Não perguntavam um ao 
outro o que deveriam fazer. Sabiam o que era bom para eles: 

- AMAI-VOS UNS AOS OUTROS! 
Ambos viajaram calados, quando Dubale quebrou a sintonia daquele silêncio: 
- COMO SE SENTE? 
- BEM! A ESPERANÇA DO MUNDO ESTÁ DENTRO DO MEU CORAÇÃO. SINTO DESEJOS 

PELA MINHA SABARANA! 
Sorriam quando uma “carruagem” parou e um ancião angustiado lhes pediu: 
- SENHORES, PAGAMOS TUDO O QUE QUISEREM, MAS VÃO SALVAR MEU FILHO, 

MINHA NORA E MEUS NETOS, QUE ESTÃO PRESOS NAS GARRAS DO POVO DE “ZAIRO”. VÃO 
TOMAR NOSSA PEQUENA DINASTIA E JUNTÁ-LA AO POVO DELE... 

Os dois se entreolharam e partiram para luta. Porém, foi diferente. Procuraram o chefe 
e os três dialogaram; fizeram um ataque, não morreu ninguém e os assaltantes fugiram dali. 
Reili e Dubali repartiram seus honorários e continuaram suas batalhas mas, jamais perderam o 
amor de Jesus. 

Finalmente o desejo de Reili teve fim. Chegaram à mansão de sua linda Sabarana, 
porém, quem veio recebê-los foi a bela Doragana: 

- OH, MEU QUERIDO CUNHADO! VIMOS JESUS, JESUS DE NAZARÉ, LEVAMOS 
SABARANA E ELE NÃO A CUROU! 

- ONDE ELA ESTÁ? Perguntou Dubale. 
- AQUI! Falou a linda Sabarana, chegando com dificuldades e abraçando Reili, que 

estava com os olhos cheios de lágrimas, repetindo: 
- VISTES JESUS DE NAZARÉ E ELE NÃO TE CUROU? 
- SIM! ELE ME DISSE: “PAGARÁS CENTIL POR CENTIL...” 
Dubale colocou a mão sobre sua boca, não a deixando mais falar. E com firmeza falou: 
- JESUS DE NAZARÉ! EU TE AMO, PORQUE ENCHESTE DE AMOR A MINHA VIDA. 

DEVOLVA A VISÃO A ESTA MULHER, QUE É A VIDA DE MEU IRMÃO, E JUNTOS PAGAREMOS 
CENTIL, POR CENTIL TUDO O QUE DEVEMOS... 

Nisso, apareceu uma luz radiante e Sabarana voltou a enxergar. 
Sim filho, eis porque Dubale fez aquela cura: Jesus de Nazaré modificara seu coração, 

de verdade mesmo, pois não sentiu revolta contra Jesus. O seu amor, a sua confiança era tão 
grande que não vacilou, então, Jesus o ouviu e a curou. 

Por que filho, não ser como Dubale e Reili? Sentir o seu amor e confiar, ter confiança? 
Jesus de Nazaré nada pede, nada exige. Nada pediu ou exigiu daqueles dois brutos e no 
entanto eles o sentiram tanto, tão profundamente a ponto de curar Sabarana. 

Dubale se apaixonou pela bela Doragana. Porém, continuaram sua jornada. Sim filho, é 
muita confiança em Cristo Jesus. Sem nada oferecer de ti mesmo, receberás a luz do Santo 
Evangelho. 

Lembra-te filho, o grande Ciclo vai se fechar, horas chegarão da tua Individualidade, 
continue amando em teus encontros sinceros. Viva os teus desejos, as tuas paixões, porém em 
uma filosofia: ser honesto consigo mesmo. Farás filho, tudo o que quiseres na força da cura 
desobsessiva. 

Salve Deus Filho! 
Quantas vezes pensei em ver-te na figura de Reili e Dubale. Porém filho, minha 

esperança não morre... 
Quantas vezes morro aos pouquinhos, ouvindo um filho dizer: 
- VOU DEIXAR A CORRENTE. MINHA VIDA ESTÁ MUITO MAL, VOU DEIXAR A CORRENTE; 

TRABALHO E NÃO TENHO COISA ALGUMA... 
Eu sofro ao ver tanta incompreensão. Deixam milhares de Sofredores esperando as 

suas vítimas do passado e não esperam nem mesmo a bênção de Deus para serem felizes. No 
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primeiro impacto deixam de acreditar até mesmo em sua Individualidade, sem dar tempo para 
receber as pérolas dos anjos e santos espíritos, que são a recompensa do trabalhador. Cuidado 
filho, siga o exemplo de Reili e Dubale! 

 
Com carinho, a Mãe em Cristo. 
 
Vale do Amanhecer, 24/11/81. 
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Salve Deus, Meu filho Jaguar! 
 

Qualquer atitude do homem na faixa vibratória de evolução é válida. Porque estamos 
em um mundo, onde se confundem as sombras e as claridades. 

Todos os males da vida concorrem para o nosso aperfeiçoamento. Sobre o efeito de 
todos esses ensinamentos e pela dor, pela prova e pela humilhação desprendemo-nos 
lentamente para a vida eterna. 

Vivemos no meio da multidão invisível, que assiste silenciosamente a lógica desta 
nossa doutrina, nos dando segurança e nos facilitando a conduta de um mundo para o outro. 

Filhos, quando o homem aprender a trabalhar harmoniosamente, deixará de enganar a 
si mesmo, sentindo-se injustiçado ou aguardando a compaixão sem a justiça. Sim, porque é na 
vida mesmo, que se deve procurar os mistérios da morte. A salvação ou a reparação começa 
aqui. O seu céu ou o seu mundo inferior está aqui. 

Filho, a virtude é compensada. Não faça desta vida o infernal templo dos teus anseios. 
Filho, as células do nosso corpo agem sempre de acordo com os impulsos nervosos 

emitidos do cérebro. 
Filho, a um exército de auxiliares medianeiros entre nós e Deus, procurando velar por 

nós, embora conheçam o nosso livre arbítrio. 
Vejamos filho, a rica oportunidade daqueles que viveram na mesma época de Jesus de 

Nazaré, dos quais pensamos: 
- Viveram com Jesus na mesma era e não souberam evoluir? 
Porém, toda a Jerusalém se preocupava com o grande profeta Jesus. 
Sim, falava-se nas curas do grande Jesus de Nazaré, comentava-se em volta do leito de 

Maria, uma pequena viúva, que tinha uma única filha, Marta. Nisto, alguém chegou correndo e 
avisou: 

- Ele está aqui perto. Ele ressuscita os mortos... 
A verdade é que Maria estava semimorta, deitada em seu leito. Marta, a sua filha 

chorava, choravam também os demais vizinhos, quando Marta num só pulo se levantou 
dizendo: 

- VOU CHAMÁ-LO! VOU PEDIR PARA QUE JESUS VENHA ATÉ AQUI. DIZEM QUE ELE 
GOSTA DOS HUMILDES. VOU FALAR COM ELE E TRAZÊ-LO. ELE IRÁ CURAR A MINHA 
MÃEZINHA. E jogando um manto sobre os seus ombros foi até o profeta. 

Chegando ao local, a multidão não a deixou se aproximar. Marta pedia a Deus para 
que Jesus pelo menos olhasse para ela, porém ele estava atendendo milhares de pessoas e 
não a notava. 

Marta saiu dali triste e chorosa, com o espírito esperançoso e, ao mesmo tempo triste 
por não ter conseguido falar com Jesus de Nazaré. 

Pensava, se pelo menos ele a tivesse visto? 
Oh! Querido profeta, olhe esta tua pequena serva. Porém nada... ele não volveu o seu 

olhar para a pequena Marta. 
Marta não sabia dizer por quanto tempo ficou ali parada. Já estava escurecendo e, sem 

esperanças ela estava voltando para casa, quando de longe viu pessoas em volta da sua casa. 
Era quase uma multidão. E a sua mãe, que deixara sobre o leito em estado grave, estava de pé 
com os braços abertos, rindo e chorando ao mesmo tempo, enquanto dizia: 

- FILHA, POR QUE VOCÊ NÃO VEIO COM ELE? 
Perguntou - ELE QUEM? 
- JESUS DE NAZARÉ, O PROFETA, RESPONDEU A MÃE DE MARTA. ELE ME CUROU, VOCÊ 

NÃO O CHAMOU? 
- SIM, EU O CHAMEI... 
- E POR QUE NÃO VEIO COM ELE? 
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ELE É MARAVILHOSO, ELE É A ESPERANÇA E O AMOR! 
Saiu do êxtase e gritou:  OH! MINHA MÃEZINHA, O PROFETA ME VIU E ME OUVIU. 

DEUS SEJA LOUVADO!  FILHA, disse a mãe, VAMOS APROVEITÁ-LO? 
- SIM MÃE, VAMOS ACOMPANHÁ-LO. 
E as duas seguiram Jesus juntamente com aquela multidão. 
Mais uma vez, meu Filho Jaguar, Jesus de Nazaré ensinava a vida, a verdadeira vida, 

que é o amor. 
Marta aprendeu a filosofia e os seus ensinamentos. Não era preciso ir até Jesus, o 

importante era estar em paz com ela mesma, ao lado dos seus irmãos. 
Foi um paraíso para elas. Marta e sua mãe auxiliavam os enfermos e os leprosos a se 

levantar e os conduziam em frente a Jesus e seus apóstolos. 
Com ele Marta fez a sua iniciação. Porém, sempre repetia: 
- E PENSAR QUE JESUS NÃO ME AMAVA! 
Sim filho, Jesus ama aos que precisam dele, aos fracos e a todos que confiam nele. 
 

Salve Deus meu Filho Jaguar, com carinho a mãe em Cristo. 
 
Vale do Amanhecer, 18/02/82. 
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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. 
São 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 
conflitos; não se nivele aos aliciadores, não responda e não se exalte. Não se preocupe porque 
cada um prestará contas 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, ou quando desesperados me 
procurarem. Sou sábia porque vives em mim”. 

Filhos - como vocês já sabem, Deus me permitiu ter o que é meu – um cantinho nas 
imediações do Umbral, um lugar chamado “Ponta Negra”. Eram 3 horas da madrugada e eu 
estava inquieta, 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 bênção 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 OBSESSIVO, 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 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, PORÉM SE ESQUECERA QUE TODA SUA FAMÍLIA ESTAVA DO LADO DELE. 
INCLUSIVE, NAQUELE TRISTE DIA, 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”. 
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Imediatamente os elítrios se 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 a criação! Mais uma vez, repito: é difícil julgar os nossos sentimentos de vida e morte. 
 

Com carinho, a mãe em Cristo Jesus. 
 
Vale do Amanhecer, 11/07/83. 
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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 cotidiana este nosso estilo já é ultrapassado. Por outro lado, sofremos o dever de 
termos de estar à frente e atentos, porque novos conceitos e novos tempos de vida avançam e 
nos atingem. Às vezes paramos para fazer uma reflexão, não temos este direito, é o mal... 

Sim, filhos, 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 desse Apóstolo. 

Sofre os Cabalistas 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 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 remonta 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 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, 
 
Vale do Amanhecer, 25/03/84. 
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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 ele 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, ou desagregação de forças em favor. 

E vou DESARMONIZANDO... Penso nas coisas que aquelas pessoas á minha frente 
gostariam de possuir, ligeiras preces (preces do pensamento, não canto) até EU sentir que as 
MOLÉCULAS DO MEU PLEXO SE DEFORMARAM. E como sabemos que “elas” se DEFORMAM? 
Sabemos por que sentimos vontade de sair “dali”, impaciência, 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 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 bênção de Deus... Salve Deus! 

Meu filho Jaguar, o CHARME É A PRESENÇA DIVINA NA TERRA. 
O CHARME não volta, ou seja AS ENERGIAS QUE CONPÕEM A SUA FORMAÇÃO, não 

tem retorno ao seu ponto de partida ou de sua ORIGEM. 
O CHARME protege o homem. 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 é igual uma “fumacinha” em forma espiral, fica próxima do MORTINHO e após o seu 
enterro fica ali pelo cemitério. 

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, se alguém passar por onde eu passei e 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 as forças incríveis que DESAGREGAM quando nos 
desequilibramos. Não preciso explicar, É TUDO 

Meu filho como ESPÍRITOS ENCARNADOS somos: 
CORPO-FÍSICO, ALMA E PERISPÍRITO. Em função de cada uma dessas constituições 

existe UM PLEXO, assim distribuídos: 
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CORPO-FÍSICO OU PLEXO-FÍXICO: O CORPO FÍSICO é composto por PARTÍCULAS 
ATÔMICAS... UM GRUPO DE ÁTOMOS CONSTITUÍ A MOLÉCULA E AS MOLÉCULAS REUNIDAS 
FORMAM O CORPO. O PLEXO FÍSICO, TAMBÉM DENOMINADO PLEXO-NERVOSO OU MESMO 
PLEXO-VITAL, É UM UNIVERSO EM MINIATURA, CONDENSADO EM CÉLULAS VIVAS. É O PLEXO 
MAIS DINÂMICO DAS NOSSAS EMOÇÕES E QUE GOVERNA OS NOSSOS DESEJOS; É O MAIS 
COERENTE COM A VIDA NA TERRA: NASCIMENTO, VIDA E MORTE. ESTE PLEXO TEM POR 
OBRIGAÇÃO DE EMITIR VITALIDADE AOS OUTROS DOIS, QUE SÃO O MICRO E O 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 OU MICRO-PLEXO: A ALMA, O PEQUENO CORPO, É POSICIONADA EM NOSSO 
CORPO FÍSICO ENTRE A CINTURA E A NUCA. É A ALMA O CORPO SANGÜÍNEO 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 INDIVIDULAIDADE TRANSCENDENTAL, A EMITIR A MINHA PERSONALIDADE 
TRANSITÓRIA... 

PERISPÍRITO OU MACRO-PLEXO: PERISPÍRITO... 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, 
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 E, 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, ANALISAMOS 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 
UM”. PEGANDO COMO EXEMPLO O ÁTOMO QUE: FORMADO PELO ANION, CATION E O 
NEUTRON, QUANDO ATINJO UM OBJETO, NÃO ATINJO O ANION OU O CÁTION OU O 
NEUTRON SEPARADAMENTE, MAS SIM O ÁTOMO... 

 
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 
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SUBDIVIDIDA PELO PLEXO FÍSICO E O 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, VÃO O MICROPLEXO E O 
MACRO-PLEXO, 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 DA MATÉRIA, EM SUA 
VIDA ALÉM-FÍSICA. SALVE DEUS! 

 
Com carinho, A Mãe em Cristo Jesus, 
 
Vale do Amanhecer, 03/06/84. 
Editada em 09/10/84. 
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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 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 houve 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 tem para oferecer, e, porque os ensinei a transmitir o suficiente em suas 
jornadas. 

Tenho que ensinar-lhes mais coisas, e muitas vezes penso como o VELHO SERRANO, 
tinha o seu Castelo na subida da serra e emitia as coisas que lhe vinha, e ouvia do céu. Contam; 
que depois de ensinar com esmero um grupo de jovens, a fazê-los Missionários Cristãos, 
explicando 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: 

- 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, ÁS VEZES SE “ESQUECE ATÉ DE 
DEUS”, PARA SERVIR AO SEU SEMELHANTE. 

Essas, são as pedras brilhantes, que vão enriquecendo o nosso tesouro em nossa 
LEGIÃO: A CARIDADE SOFREDORA, filhos. 

Terminando suas explicações, Mestre Serrano, batendo nas costas de cada um, 
soluçando, despediu-se. Todos fizeram o mesmo com seu mestre, e foram cumprir com sua 
missão; desceram prontos e com eles um só pensamento: 

O SENHOR É 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! 

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. 
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É, meu filho Jaguar, não devemos pesar os nossos dotes, e não vamos dar explicações 
uns para os outros daquilo que fizermos 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; me lembro 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: 

FÍA, CUIDADO, ESTÁS CONVERSANDO MUITO, PRÓXIMA DE VOCÊ, TEM OUTRA 
MULHER COM 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, 
 
Vale do Amanhecer, 31/07/84. 
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Meu Filho Jaguar, Salve Deus! 
 

Na vida absoluta do espaço existem todas as formas que consistem o organismo 
humano, mas nem sempre se põem em ação. Porém, pela harmonia da Corrente Magnética do 
Perispírito, que mesmo seguro ao sistema nervoso do corpo, emite a alma e se põe em 
movimento, se atrai e se comunica. No envolvimento da alma a outras se faz o perigo da volta. 
Sim, se esta não estivesse presa ao Magnético Vital nervoso do corpo. Este mesmo processo 
encontra na manifestação da alma à outra, ou baixando sobre outro corpo que não o seu; 
porém, que emite carga magnética e faz harmonia, quebrando as barreiras do Neutron. 

Existem muitas formas de manifestação destas almas, ou reencontro em planos 
diferentes ou manifestação com diferentes magnéticos. Analisando a filosofia do Perispírito, 
levando em consideração o seu centro de força, tem a saber que este é o mais poderoso, mais 
importante do corpo, tanto quanto no invólucro terrestre, quanto no invólucro astral. O 
Perispírito está sempre presente e não se inflama, não é tocado pelos desejos do corpo, como 
é o centro nervoso da carne. Os Hindus consideram o Perispírito – Rosário de Pétalas, por ser o 
mais significativo em razão de suas células. 

Todos somos livres para obter a força do equilíbrio da razão, insinuando, às vezes, um 
falso comportamento, logo acusa o seu Interoceptível. Sim, o Interoceptível é a linha de 
comando da Vida e da Morte. Se o Homem em toda a sua estrutura pudesse pesar somente 
para envolver os grandes espíritos, nada, ninguém está só. Cada criatura recebe de acordo 
com aquilo que dá. Devemos ter a mente sempre segura, mente enferma produz o constante 
desequilíbrio, não produz. Acontece, então, a desagregação das células do Interoceptível, que 
afetam o corpo físico, porque o corpo espiritual é quem organiza e mantém o corpo humano, 
contém as idéias, diretrizes, a estrutura, as funções biológicas e psicológicas dos vivos. São 
incríveis as coisas que desagregam em virtude da mente conturbada. Este fenômeno de 
manter a individualidade. A conservação ou reprodução da alma depende da disposição 
afetiva, caráter, gostos, inclinações elevadas com amor e raciocínio. O Amor tem suas três 
fases: o Amor Espiritual, o Amor Condicional, isto é o amor equilibrado por um débito 
transcendental, amor pelas nossas vítimas do passado; vem então, o Amor Construtivo que é o 
Amor Incondicional, com tolerância, sem demagogia, que é a resignação. Sim, a resignação não 
é evolução e sim, muito pelo contrário, porque a alma resignada é a alma recalcada. O 
recalque é o sentimento dos que não têm capacidade de assimilar os seus conflitos e vai 
enterrando dentro do seu próprio plexo ou sua própria alma. Sabemos que tudo vibra e 
irradia, porque tudo é força, luz e vida. Cada espírito identifica na individualidade o que o 
sustenta com seus fluídos. O Homem sempre sabe o que tem ao seu redor. 

E falamos na manifestação dos espíritos, falamos, falamos dos desencarnados e suas 
manifestações, porque é pela corrente magnética que o Perispírito se comunica com a alma. 
Muitas vezes, eu, neste plano, me assombro com certas manifestações. Suas expansões junto 
à matéria, isto é, atingindo o sistema nervoso. Na normalidade o todo emocional vibracional 
do homem em matéria e perispírito. Um grande ódio do sexo oposto traz terrível desajuste nos 
dois planos, principalmente em quem o projeta. No Homem se acentua uma complexidade de 
coisas, efeitos incomparáveis. Porém, o mais terrível de todos é a vibração de pessoas 
irrealizadas. O fato é que existem muitos outros caminhos. Quanto mais elevado o padrão do 
Homem nestes carreiros terrestres, mais original e perfeito vão se tornando as suas aberturas, 
que atingem os reinos de toda natureza. Tudo isto contribuindo para o aperfeiçoamento da 
memória, da percepção. Instintos que vão se adaptando às irradiações do Extra-sensorial, se 
na cota extra da humanidade, digo em todas as partes de todos os reinos da natureza. 

 
Com amor a Mãe em Cristo, 
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Meu Filho Jaguar, 
 

No mundo dos espíritos, onde as visões se encontram, sem paixões, sem teorias, há 
uma só filosofia: SER ou NÃO SER. 

É o que acontece, meu filho, quando chegamos à nossa realidade. Renunciamos às 
paixões, nos libertamos dos falsos preconceitos. Sim, porque o que chamamos de 
“preconceito” é quando, num ato impensado ou mesmo pela força de nosso destino cármico, 
agimos fora da lei que impera a moral social e ferimos os sentimentos que pensam possuir 
aqueles que estão seguros pelo orgulho, arraigados em um quadro obsessivo, e que não 
sabem analisar ou não sabem amar ao próximo como a si mesmo. 

Filho, quando te apegares a alguém, não te iludas e não iludas a ninguém, sentindo-te 
imortal para anular a personalidade, pensando ter ou ser um amigo eterno. Lembra-te da 
escada fatal da evolução: o teu amigo ou o teu amor poderá se evoluir primeiro. Quando Deus 
te colocar diante de um grande amigo ou um grande amor, procura, sempre, acompanhá-lo, 
para não o perder de vista. O homem só se liga a outro amigo e como irmão quando 
descendem de uma só evolução. Assim são, também, os casais de amantes e nossos filhos. 

 
Com carinho, a Mãe em Cristo, 
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Mensagens à Falange Jaçanãs 
 

O Trabalho 
 
 Esta mensagem nos mostra o quanto a espiritualidade é misericordiosa. Mesmo com 
tantas dívidas passadas, ela nos dá armas para lutar. O médium de incorporação recebe, ao vir 
para a Terra, a sensibilidade e a intuição. Estas duas forças podem fazer verdadeiros milagres, 
como também destruir tudo que foi construído em uma jornada. Usar estar armas com 
sabedoria e inteligência em favor da caridade nos levará ao verdadeiro caminho de nossa 
missão. 
 
 A própria vida ensina a quem tiver olhos para ver, os efeitos dessas Leis eternas e 
perfeitas, se acaso usar de forma inadequada estas armas. 
 
 Lembrem-se, que em nossos caminhos percorridos durante a vida terrena estarão 
sempre surgindo irmãos necessitados. Ouçam com paciência aqueles que tão apegados as 
coisas materiais ignoram sua escolaridade espiritual. 
 
 Muito cuidado, irmãs queridas, pois o tempo está acabando e muito trabalho nos 
espera. Vamos arregaçar as mangas e trabalhar em benefício daqueles que de nós estão 
precisando. A verdadeira caridade se faz por amor e não por obrigação. Que o Senhor Jesus 
Cristo lhes fortaleçam para as novas etapas que surgirão daqui em diante. 
 

Reflexão 
 
 O Homem desliza pelo erro certo de que ninguém notará o deslize. Porque não sente o 
pensamento do semelhante, não acredita que alguém, possa sentir o seu. “Se sofremos, 
apenas colhemos o que plantamos”. Nossos mentores estão sempre do nosso lado, e a tristeza 
de vê-nos cairmos em desatinos, afasta-os de perto de nós. É nessas horas que fortalecemos a 
ação de nossos cobradores. Pois eles vendo que continuamos fazendo coisas erradas nos 
cobram com muito mais impiedade. Pois como é notável a ascendência da mente sobre o 
corpo, sobre o funcionamento dos órgãos, da circulação, enfim, sobre a própria vida orgânica, 
é notável também a ascendência dos cobradores sobre a matéria. Vamos refletir cada um de 
nós e ver no fundo de nossos corações se continuamos a contrair dívidas, se continuamos 
maldizendo das pessoas ao nosso redor, se continuamos tramando contra nosso próximo, se 
mudamos nossa forma de pensar e passamos a atrair pensamentos benevolentes para nosso 
redor, se realmente estamos preocupados com os destinos daqueles que são atendidos por 
nós em caridade, se estamos somente pensando em nosso próprio bem material e com isto 
queremos nos dar bem sempre, etc. Nossa conduta é que irá nos dar o merecimento de levar a 
luz aos nossos cobradores encarnados e desencarnados. Pensem nisso e reflitam. 
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O Canal Vermelho 
 

O tempo do presente ciclo da Terra está quase terminando e com isso todas as 
atividades estão sendo aceleradas. Milhões de espíritos ainda têm que completar seus 
reajustes e a tarefa dos mentores espirituais é imensa. Não existem na Terra trabalhos de 
passagem o suficiente para dar conta de tantos espíritos; A doutrinação é incompleta, o 
ectoplasma não dá e o tempo dos trabalhos é curto demais, por isso os engenheiros siderais 
construíram canais como esse, particularmente este canal se comunica diretamente com o 
Templo do Amanhecer. Quando o doutrinador faz uma entrega e o espírito ainda não está 
pronto para mayante, ele vem diretamente para um dos departamentos do canal. Na primeira 
oportunidade, que pode ser na mesma noite, ou algum tempo depois, o doutrinador vem 
completar sua doutrina. Ele como encarnado, tem a capacidade de trazer consigo o 
ectoplasma. Devido à semelhança de ambiente, o espírito ainda se sente na Terra e é mais 
susceptível de receber a doutrina. É por isso que o Templo do Amanhecer trabalha 24 horas 
por dia. Os trabalhos iniciáticos nos recupera as energias para realizarmos estes trabalhos, em 
especial o Leito Magnético, pois este eleva aqueles espíritos que estão a dias na mesa 
evangélica, muitas vezes, já deformados a espera de sua oportunidade. 
 

Mensagem do Instrutor 
 
 Uma missionária ao vir a Terra para encarnação, ouvir de seu instrutor espiritual: 
“Filha, vai... lembre-se que terá uma grande missão a cumprir, é como se subisse ao topo de 
uma montanha, siga sempre o caminho reto. Cuidado, com os desvios do caminho e as picadas 
de cobra”. E ela um pouco temerosa, porém demonstrando coragem, deu dois passos, mas seu 
instrutor lhe disse novamente: “Espere, leve contigo a sensibilidade, vais precisar dela, leve 
também a intuição”. E ela voltou-se para ele e perguntou-lhe: “Não podes me dar também a 
sabedoria?” E ele respondeu: “Não, a sabedoria, você mesmo terá que encontrar. Lembre-se 
que quando voltardes terás de prestar contas da sua missão”. E ela seguiu seu caminho pela 
vida terrena, e somente quando completou quarenta anos, no dia do seu aniversário tomou 
conhecimento desta passagem. 
 
 Queridas irmãs Jaçanãs, que esta mensagem sirva de orientação também para vocês, 
no decorrer de sua vida terrena. 
 

Agradecimentos 
 
Agradeço imensamente pelo suporte espiritual de todo o Universo, em Especial à “Vó Coroca 
– Tia Neiva”, aos meus Pais “Luzimar & Maria Abadia”, pois sou fruto deste amor, ao meu 
irmão Júlio César, a minha amada esposa e Ninfa Rita, a minha filha Janaína e ao apoio 
irrestrito e incondicional da 1ª Jaçanã, Ninfa Dulce Batista que nos recebeu com excelência! 
 
“O Jaguar que recorre às Leis e Normas desta doutrina ao menor sinal de dúvidas e 
dificuldades estará sempre amparado pela Espiritualidade Maior, consciente de suas 
limitações físicas e trabalhando em prol de seu desenvolvimento mediúnico espiritual e 
quando tiveres dúvidas diante de alguma situação, pergunte ao teu Eu interior o seguinte: O 
que o amor faria agora? e a divina voz do seu Sol interior lhe mostrará o caminho de Deus!” 

(Juliano Leite) 
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Chamada Oficial das Falanges Missionárias 
com suas Primeiras(os) e Adj. de Apoio 

 

No. Falange Primeira(o) Adj(s). Apoio Ministro 

01 Nityamas Ana Maria Moraes Alácio 

02 Samaritanas Vera Lúcia Décio / Moraes Amuruã / Alácio 

03 Gregas Abadia Roberto Carlos Lerantos 

04 Mayas Nancyara Gilfran Maralto 

05 Magos Jefferson (1º) Jefferson Valejo 

06 Príncipe Maya João Gonçalves (1º) João Gonçalves Amono 

07 Yuricys Sol Íria Valdeck Aratuzo 

08 Yuricys Lua Íria Valdeck Aratuzo 

09 Dharman-Oxinto Dináh José Carlos Tumarã 

10 Muruaicys Carmen Lúcia Albuquerque Ypuara 

11 Jaçanãs Dulce Ferreira Tapuy 

12 Arianas Maria Augusta Valter Prator 

13 Madalenas Idália Cícero Odassan 

14 Franciscanas Nilza Porfírio Gil Azano 

15 Narayamas Maria de Lourdes Arnóbio Págamo 

16 Rochanas Vera Lúcia José Cardoso Pramoro 

17 Cayçaras Zulmira Wagner Oramós 

18 Tupinambás Ione Ademar Muray 

19 Ciganas Aganaras Nercy Aboud Palário 

20 Ciganas Taganas Marlete Edmundo Rolzo 

21 Agulhas Ismênias Geni João Duarte Anúzio 

22 Niatras Jorgelina Ademar Muray 

23 Aponaras Nair Zelaya ***************** **************** 
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Lista de Contatos da Falange Jaçanãs (Modelo) 

Templo Olamor do Amanhecer de Vila Velha – ES 

Última atualização: 27/02/2009 

 

 
Tabela Jaçanãs – Lua 

Nome Telefone Res. Celular/Trabalho E-mail 

Analice (27) 3319-5876 9850-4922 Não 

Caroline (27) 3226-7028 9804-0786 ? 

Clemilda (27) 3244-2395 3244-2056 bambole.festas@yahoo.com.br 

Dulce ? ? ? 

Luciana Gava (27) 3339-6229 9977-8162 ? 

Marlene (27) 3244-3055 3299-9593 Não 

Maby (27) 3299-4856 9268-3980 eternamentesua@msn.com 

Rita Leite (27) 3349-7907 9984-2590 ritafarageleite@hotmail.com 

    

 

 Tabela Jaçanãs – Sol 
Nome Telefone Res. Celular/Trabalho E-mail 

Kamila Sarter (27) 4105-1874 9902-4658 kamilasarter@hotmail.com 

Rosana (27) 3345-5969 9952-0361 ? 

Penha Cesário (27) 3314-3245 Não Não 

Tatiana (27) 3362-4361 3361-9944 tatianavenial@bol.com.br 

    

 

Tabela Jaçanãs – Telefones Úteis 
Setor/Nome/Local Telefone E-mail / Website 

Secretaria Olamor (27) 3260-1040 secretaria@amanhecerdevilavelha.com.br 

Presidência Olamor (27) 9227-5431 presidencia@amanhecerdevilavelha.com.br 

Aponara Olamor (27) 9243-3356 aponara@amanhecerdevilavelha.com.br 

Administração Olamor (27) 8163-7975 administração@amanhecerdevilavelha.com.br 

Doutrinário Olamor (27) 8805-0009 doutrinario@amanhecerdevilavelha.com.br 

MSN Olamor - amanhecerdevilavelha@hotmail.com 

Site Oficial Coordenação (61) 3321-3939 www.valedoamanhecer.com 

1ª Jaçanã Lua – Dulce (61) 3352-2116 mirna.batista@googlemail.com 

Regente Local - Analice (27) 3319-5876 Não 

Adj. Apoio Local – Juliano (27) 3039-5232 julianoferreiraleite@hotmail.com 

   

 

Tabela Jaçanãs – Legenda 
 Regente de Falange  Componente Ativo com Escala 

 Aspirante de Falange (Iniciado)  Componente Ativo sem Escala 

 Aspirante de Falange (Elevado)  Componente Inativo 

 Aspirante de Falange (Centuriado)  Ex-Componente 

    

mailto:bambole.festas@yahoo.com.br
mailto:eternamentesua@msn.com
mailto:ritafarageleite@hotmail.com
mailto:kamilasarter@hotmail.com
mailto:tatianavenial@bol.com.br
mailto:secretaria@amanhecerdevilavelha.com.br
mailto:presidencia@amanhecerdevilavelha.com.br
mailto:aponara@amanhecerdevilavelha.com.br
mailto:administração@amanhecerdevilavelha.com.br
mailto:doutrinario@amanhecerdevilavelha.com.br
mailto:amanhecerdevilavelha@hotmail.com
http://www.valedoamanhecer.com/
mailto:mirna.batista@googlemail.com
mailto:julianoferreiraleite@hotmail.com
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OSOEC – Obras Sociais da Ordem 
Espiritualista Cristã Vale do Amanhecer 

Templo Olamor 
Vila Velha – ES 

 

Falange Jaçanãs 
Ficha no. 0001/09 

 
 

Colar 
Aqui 

Foto 3x4 

FICHA DE CADASTRO DE COMPONENTES (Modelo) 
DADOS PESSOAIS 

Nome Completo  

Filiação  

Nascimento:   ___/___/______ Cidade/Estado  

(  ) Solteira (  ) Casada (  ) Separada (  ) Divorciada (  ) Viúva 

Profissão  CPF/RG  

Endereço  

Bairro  Cidade/Estado  

Tel. Resid.  Tel. Coml.  Tel. Cel.  

E-mail  

DADOS MEDIÚNICOS 
(  ) Ninfa Sol (  ) Ninfa Lua 

Ingresso na Corrente  Adjunto de Origem  

Emplacamento  Iniciação  

Elevação  Centúria  

Povo  Falange de Mestrado  

(  ) Sabarana (  ) Doragana 

(  ) Lança Verde (  ) Lança Vermelha (  ) Lança Azul 

Guia Missionária  Princesa  

Estrela 2º Verbo  Estrela 3º Verbo  

Curso das Estrelas  Curso de Recepção  

Ingresso Recepção  Preto(a) Velho(a)  

Caboclo(a)  Médico(a)  

Madrinha do  

Escrava do  

Ingresso na Falange Jaçanãs como Aspirante  

Ingresso na Falange Jaçanãs como Ativo  

OBSERVAÇÕES EXTRAS 
 
 

VISTO BÔNUS REGENTE VISTO BÔNUS ADJ. APOIO 

 
_____________________________________ 

Ninfa Lua - Analice 

 
_____________________________________ 

Adj. Numanto – Mestre Juliano Leite 

VISTO BÔNUS PRESIDENTE VISTO BÔNUS APONARA 

 
_____________________________________ 

Adj. Olamor – Mestre Lélio Cunha 

 
_____________________________________ 

Ninfa Sol – Alzinete Cunha 

Enviar cópia protocolada ao Castelo dos Devas para sincronização de informações. 
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MODELO DO PAPEL DE AUTORIZAÇÃO OLAMOR 

OSOEC – OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTÃ – VALE DO AMANHECER 
 

AUTORIZAÇÃO DE CONFECÇÃO  
 
NOME: ______________________________________________________________________ 
 

DATA DO INGRESSO “ASPIRANTE”:  ____ /____ /________ 
 
A Ninfa acima está autorizada a solicitar a confecção da indumentária da Falange Jaçanãs: 
 
(   ) Sol; 
(   ) Lua; 
 
Vale do Amanhecer,  ____ /____ /________ 
 
Regente Jaçanã Responsável: ____________________________________________________ 
 
Adj. Presidente / Aponara: ______________________________________________________ 
 
Adj. de Apoio Local: ____________________________________________________________ 
 

 

VERSO DO PAPEL DE AUTORIZAÇÃO OLAMOR 
 

OSOEC – OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTÃ – VALE DO AMANHECER 
 

TRIAGEM JAÇANÃS  
 
REGISTRO No.: __________ 
 
Responsável pela Triagem: ______________________________________________________ 
 
A referida ninfa passou pelos seguintes pontos da Triagem Jaçanãs: 
 
(   ) Entrevista com a Regente e/ou Adj. Apoio; 
(   ) 90 (Noventa dias) como ASPIRANTE à Falange Jaçanãs; 
(   ) Estudo da Apostila das Jaçanãs; 
(   ) Ficha de Cadastro de Componentes; 
(   ) Emissão e Registro nos Devas (Após recebimento da Indumentária). 
 
Obs.: Este documento deverá ser entregue e/ou enviado à ninfa Hilda, responsável e 
autorizada pela confecção das indumentárias da Falange Jaçanãs. 

 


