
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Esta Pasta pertence à Ninfa Aponara DORCELINA DE ANDRADE 
Esposa do Adjunto ANORO 

Araguari – MG 
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A GUIA MISSIONÁRIA 

 

 Não serás mais como a nuvem que vive a vaguear no caminho do mundo, 

porque quiz 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 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 
 

Tia Neiva 
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 Salve Deus! 

 
 Minhas Filhas Missionárias. 

 

 Todas as Missionárias deverão colocar as suas Indumentárias, pelo menos de 
15 em 15 dias, e é obrigatória a sua presença em todos os Rituais (Estrela, Turigano, 

Estrela de Neru, etc). 

 
 O não cumprimento desta ordem, implicará no afastamento da Falange. 

 
 As 1ª Ninfas e as Regentes deverão se reunir com os DEVAS para elaboração 

de uma escala de trabalho e para o recebimento das atribuições. 
 

 
 

 
Tia Neiva 

 

Em 27/11/83 
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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 III Milênio, quando temos tanto trabalho a realizar, desempenhando as 
suas funções como verdadeiras Missionárias que são. 

 Porque, minhas filhas, é muito triste ver que o desequilíbrio começa a se 
alastrar, insinuando-se em seus corações e em suas mentes, tornando difíceis as tarefas 

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

abismos entre vocês e entre as Falanges Missionárias, e, o que é pior, causando 
desilusões profundas aos que contavam com o seu apoio e com o seu amor. 

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

que devemos combater. Quanto maior for o conhecimento dentro da Conduta Doutrinária, 
quanto mais participarem dos trabalhos no Templo, mais confiança vão adquirindo e, 

assim, a insegurança vai acabando. Também deve ser evitado o excesso de confiança, 

pensando que nada mais têm a aprender, e cair no feio abismo da vaidade. 
 Sempre que envergarem seus uniformes, suas Indumentárias, devem deixar 

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

perturbam a personalidade, e procurem dedicar-se, dando o melhor de si, levando a Lei 
de Auxílio 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 paralizado. 

 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 em 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 a 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, 

 
 

Tia Neiva 
 
 

Vale do Amanhecer, 18 de fevereiro de 1981. 
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 Vale do Amanhecer,       de de 1977 

 
 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 e precisamos muita fé e muito amor para 

conservar 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 neste tempo tão carente 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 e confia em Jesus e Pai Seta Branca que tudo será mais fácil e menos cansativo. 

 

 Com o amor da Mãe em Cristo. 
 

 
 

Tia Neiva 
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HISTÓRIA DAS YURICYS 

 

 A história das YURICYS está relacionada com a história de PÍTIA, vejamos o 

seu início: 
 

 “Pítia, a Profetisa, era uma mulher simples e tendente a viver afastada do luxo e 

das ilusões materiais, dedicando-se mais ao mundo real dos valores, do amor ao próximo, 
da justiça e da caridade, do que ao mundo ilusório dos fatos. 

 

 Mas Pítia embora Divina, também era humana. Com o tempo, e devido ao 
excesso de profecias que lhe exigiam um jejum de vários dias, Pitia, após cada Oráculo, 

desfalecia, e sua recuperação requeria vários dias de repouso. 

 
 Daí a razão pela qual ela escolher jovens, cujos maridos estavam 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, 

PÍTIA, 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 PÍTIA. 

 
 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 PAI SETA BRANCA a humanidade que se encontra perdida e ferida 
espiritualmente numa batalha inglória pela posse das coisas materiais.” 

 

 Esta é a nossa história... 
 

 

 
 As YURICYS... 
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MENSAGEM DE AMOR 

 

 

 Aqui estamos TIA, tuas filhas YURICYS, MURUAICYS e JAÇANÃS, para 

prestar-Te esta pequena homenagem neste dia que nos é tão caro. 
 

 Mas esta homenagem TIA, não á somente do hoje, do agora, pois na memória 

do tempo, simboliza uma vivência de quase três mil anos, quando vivemos juntas, e 
unidas trabalhamos nas terras de Delfos. 

 

 Ontem, como PÍTIA, inspirada pelos vapores que emergiam da fenda orientavas 
Reis, Príncipes, Povos e Nações. 

 

 Hoje, como CLARIVIDENTE, inspirada nas forças positivas da Espiritualidade 
Maior, fazes surgir num Vale, que também é uma suave fenda, aqueles que irão equilibrar 

o alvorecer do III Milênio. 

 
 Ontem, como PÍTIA, inspirada também por APOLO, o Deus da Luz e da 

Harmonia Universal, sentada sobre um tripóide, profetizavas o futuro e davas o sentido 

das tuas mensagens. 
 

 Hoje, como CLARIVIDENTE, inspirada por SETA BRANCA, a Luz dos Andes e 

tendo como trípóide, 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. 

 
 PÍTIA, a Profetisa, 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, da 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 Pítia embora Divina, também era humana. Com o tempo, e devido ao 
excesso de profecias que lhe exigiam um jejum de vários dias, Pitia, após cada Oráculo, 

desfalecia, e sua recuperação requeria vários dias de repouso. 

 
 Daí a razão pela qual ela escolher jovens, cujos maridos estavam 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, 

PÍTIA, 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 PÍTIA. 
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 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 PAI SETA BRANCA a humanidade que se encontra perdida e ferida 
espiritualmente numa batalha inglória pela posse das coisas materiais. 

 

 A Ti PÍTIA, a Ti TIA 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! TIA NEIVA. 

 
 Vale do Amanhecer, 30 de outubro de 1979. 
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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 

têm algum erro de doutrina: Muito amor minhas filhas, com amor conseguiremos a nossa 
realização. Lembrem-se: Mestres ensinando Mestres. Esqueçam sempre que vocês são a 

Lei e que a Lei existe, vocês são a Palavra, a minha Palavra com  – 0 – em Cristo Jesus. 

 
 As YURICYS, as DHARMO–OXINTO, as MURUAICYS, as ARIANAS, as 

JAÇANÃS, as MADALENAS, as SAMARITANAS, as FRANCISCANAS, as ROCHANAS, 

as TUPINAMBÁS, as NARAYAMAS, as CIGANAS, as CIGANAS TAGANAS, as 
AGULHAS lSMÊNlAS, as CAlÇARAS, as NIATRAS, as NITYAMAS, as GREGAS e as 

MAIAS, são Falanges Missionárias que muito me alegram. Em suas coordenações nada 

tenho a desejar. Inclusive, estão no mais perfeito conceito dos eventos que vamos 
assumir "nesta hora" como nestes dois exemplos: 

 

 1 – As Falanges Missionárias poderão se auto escalarem para um ABATÁ, 
emitindo 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 5º de Jesus Todo Poderoso. 
 

  As Primeiras Ninfas de cada Falange se revezarão entre si para realizarem 

as escalas deste Trabalho todos os dias da semana. Serão escaladas pelos Mestres 
Barros e Fróes, 1º e 2º Filhos de DEVAS, no mínimo 3 (três) Ninfas de cada Falange. 

 

  Devido a Bênção do Pai Seta Branca todos os primeiros domingos de cada 
mês, o Trino Tumarã (Zé Çarlos) 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, emitem eflúvios luminosos que são recebidos pelos CAVALEIROS  

"CAÇADORES",  que  levarão  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 Física de nossos irmãos em total 

desequilíbrio. 
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 2 – Formarei em cada Falange um determinado número de NINFAS JANDAS. 

Estas Ninfas após receberem a Cultura do Adjunto YURICY (Edelves) ficarão, além de 

outros eventos, à disposição do TRINO AJARÃ (Gilberto Zelaya) 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, Consagração de 

Cavaleiros Especiais, Consagrações de Adjuntos e outras Consagrações que 

venham surgir; 
 

 Estar ciente das Iniciações de Mestres que vierem dos Templos Externos e 

que por razões especiais não puderem esperar o dia marcado para suas 
Consagrações e Iniciações; 

 

 Coordenar as Ninfas que irão participar dos Rituais; 
 

 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 pelo Comandante, deverão partir em apoio para os 

Rituais que dela(s) necessitarem. 

 
 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 de que vocês são a própria Religião. Olhem 

nossa fragilidade. Só DEUS em nossa Alma poderá sustentar o nosso Corpo Físico. 
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 Dentro dos conceitos da vida, podemos nos distinguir dos demais, só depende 
de nossa capacidade de ser e de estar. Lembrem-se do Velho UMAHÃ: 

 

 "As dificuldades da vida, não são pelas intempéries do tempo, nem tão 

pouco pelos amores que se avizinham. Não são pelos 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, 
 

 

Tia Neiva 

 

Vale do Amanhecer, 09 de agosto de 1985. 
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RITUAL DA BÊNÇÃO DE PAI SETA BRANCA NOS 
TEMPLOS DO AMANHECER 

 

1 - O Presidente do Templo (ou um Mestre por ele designado), solicita com carinho 
para que todos que se encontram no interior do Templo, a aguardarem fora do mesmo. 

 

2 - Os Mestres Recepcionistas deverão estar prontos, a disposição para auxiliarem 
no que for necessário ao bom andamento do Trabalho, orientando, esclarecendo, etc.; 

 

3 - A Corte formada pelas Ninfas Samaritanas, Nityamas, Gregas, Maias, Magos e 
Príncipes e demais Falanges Missionárias se deslocam (em Fila Magnética - emitindo 

Mantras) no interior do Templo, imantrando-o, enquanto próximo à porta (do lado de fora), 

é formada a Corte responsável pela Bênção do Pai na seguinte ordem: 
 

 - Presidente do Templo (e do Ritual) tendo ao lado a Ninfa que irá incorporar o 

Pai Seta Branca. 
 

 - Duas (02) Ninfas Yuricys - Uma levando a caixa com a Cruz, o Catandinho e 

o Manto que cobrirá o rosto da Ninfa designada para a manifestação do Pai e, a outra 
levará os véus que serão usados para cobrir o rosto das Ninfas que irão incorporar Mãe 

Yara, Mãe Yemanjá e as demais Ninfas a serem determinadas pelo Pai às manifestações 

normais a este Ritual; 
 

 - Trino Ajarã e 1ª Aponara (se estiverem presentes); 

 - Trinos Presidentes e Herdeiros; 
 - Adjuntos Arcanos; 

 - Mestres Presidentes de Templos do Amanhecer. 

 
 

OBSERVAÇÃO: 

 
As Ninfas vão ao lado de seus Mestres. 

 

4 - Quando a Corte da Imantração chegar próxima á entrada do Templo, as demais 
Ninfas de Falanges Missionárias integradas à Corte param, permitindo que se estabeleça 

espaço suficiente entre elas e o grupo composto pelas Samaritanas, Nítyamas, Gregas, 

Maias, Magos e Príncipes e, neste espaço entram os Mestres responsáveis pela Bênção 
e os demais Mestres e Ninfas na ordem do item acima (item 3); Feito isto, começam a se 

deslocar em direção à Pira com a Corte das demais Ninfas Missionárias logo atrás, 

seguidas então por Mestres, Médiuns, na seguinte ordem: 
 

 - Os 7 (sete) Mestres escalados para a Honra e Guarda do Pai; 

 
 - Mestres Ajanãs que irão incorporar os Ministros (tendo cada um à sua 

direita uma Ninfa Sol); 

 
 - Mestres Sol e Ninfas Lua com Indumentária (Mestres à direita das Ninfas); 
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 - Mestres e Ninfas com uniforme de Jaguar (casal - aos pares); 
 

 - Médiuns Iniciantes (uniformizados); 

 
 - Por último os pacientes (devidamente assistidos por Mestres 

Recepcionistas); 

 
OBSERVAÇÃO – 1 

 
O Mestre Comandante deverá convidar 3 (três) Mestres (se possível) de sua 

confiança para ajudá-lo na coordenação do Ritual (deverão estar com Indumentária), 
dispondo dos mesmos, poderão seguir logo após os Mestres designados para a Honra e 

Guarda do Pai (Corte composta no item 4); 

 
OBSERVAÇÃO – 2 

 
Os pacientes ficarão sentados aguardando sua vez. Senhoras gestantes (ou 

com crianças de colo), crianças, pessoas com visível incômodo que crie dificuldades à 
mesma ou ao próprio Ritual, serão cuidadosamente, nos momentos oportunos, 

encaminhados na frente dos demais. Nestes casos, os Mestres Recepcionistas deverão 

estar sempre em acordo com os Coordenadores da Bênção, evitando assim possíveis 
transtornos. 

 

5 - Chegando à Pira, as Samaritanas se dirigem para a mesa que é ocupada pelo 
Sal - Perfume - Vinho. As demais Missionárias que compõem a Corte deverão aguardar 

em local próximo (as mesmas deverão emitir Mantras no transcorrer de todo o Ritual). 

 
 - O Comandante se dirige então frente à Pira – a Ninfa que irá incorporar o 

Pai fica próxima – as Ninfas Yuricys também se aproximam, buscando posicionar-se 

adequadamente às suas funções enquanto os demais permanecem em fila sintonizados 
com seus Mentores. 

 

 - O Mestre Comandante faz a Preparação e em seguida a Abertura da 
Bênção do Pai Seta Branca (Chave Evangélica sem Emissão na Individualidade). Se 

coloca de lado para que a Ninfa designada para a incorporação do Pai também faça a sua 

Preparação, ao término se posicionando de maneira que permita à Yuricy também se 
preparar. Esta (Yuricy) entrega a caixa à outra Yuricy e após sua Preparação pega o 

Catandinho, abre, eleva frente à Pira, coloca-o na Ninfa que irá incorporar o Pai, e em 

seguida eleva e coloca a Cruz, em seguida pega e entrega o Manto ao Mestre 
Comandante que o eleva (diante da Pira) e cobre o rosto da Ninfa que logo após volta-se 

para a Pira e faz a sua Emissão; 

 
 - Ao término da Emissão o Comandante toma sua mão direita, a Yuricy a 

mão esquerda e a conduzem até as Samaritanas onde será servido, pela ordem, Sal - 

Perfume - Vinho. O Comandante toma o vinho junto à Ninfa. As Ninfas Yuricys serão 
servidas logo após os Mestres Trinos, Adjuntos Arcanos (ver ordem hierárquica comum a 

este Ritual) – (Observar nesta ordem os Mestres da Honra e Guarda e os 

Coordenadores); 
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 - Após servirem-se do vinho o Mestre Comandante conduz a Ninfa ao local 
da manifestação do Pai (é determinado pelo Mestre Trino Ajarã que o local seja frente ao 

quadro de Pai Seta Branca); 

 
 - Com tudo pronto, exatamente às 15:00 horas (três horas da tarde), o 

Comandante solicita a emissão do Hino Oficial (Hino do Amanhecer) faz o Convite para a 

presença do Pai, a Reverência, a Emissão e o Canto; 
 

 - Enquanto o Comandante (após a Emissão e o Canto) estiver pedindo a 

bênção ao Pai, os Mestres na ordem abaixo, um por um, vão fazendo o mesmo (primeiro 
o Mestre e em seguida sua Ninfa, se estiver acompanhado da mesma); 

 

 Mestres Trinos; 

 

 Mestres Coordenadores do Ritual; 

 

 Adjuntos Arcanos' 

 

 Vice-Presidente do Templo; 

 

 Presidentes de Templos do Amanhecer; 

 

 A Yuricy Sol; 

 

 Uma Ninfa Missionária representando sua Primeira. 

 

OBSERVAÇÃO – 3 
 
Uma Ninfa Yuricy que deverá ficar do lado esquerdo do Pai, colocará a Palhinha 

em Sua mão direita para que o mesmo a entregue aos que por ele passarem. A 

Missionária Yuricy deverá estar sempre atenta, pois é comum o Pai solicitar outra ou mais 
Palhinhas; 

 

OBSERVAÇÃO – 4 
 
O Mestre Comandante deverá estar atento quando o Pai começar a indicar as 

Ninfas e os Mestres Ajanãs que irão incorporar; 
 

OBSERVAÇÃO – 5 
 

Mestres Sol deverão ser convidados para acompanhar as Ninfas indicadas (se 
houver alguma que não esteja acompanhada por seu Mestre); 

 

OBSERVAÇÃO – 6 
 

A outra Ninfa Sol Yuricy deverá neste ínterim, providenciar pequena Corte para 
seguir frente às Ninfas e Mestres Ajanãs designados pelo Pai até a Pira (no deslocamento 

deverão emitir o Mantra de Mãe Yara). A Yuricy orienta para que façam a Preparação e 

entrega um manto a cada Mestre ou à Ninfa Sol e este o eleva diante da Pira (um de cada 
vez), em seguida cobre o rosto da Ninfa (ou Mestre Ajanã) e seguem acompanhando a 
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Corte até os locais das incorporações (aguardam em fila que todos terminem sua vez 
diante da Pira - A Corte sempre emitindo o Mantra de Mãe Yara); 

 

OBSERVAÇÃO – 7 
 

Ordem das Incorporações: 

 
MÃE YARA – MÃE YEMANJÁ – RAINHA DE SABÁ – MÃE CALASSA. 

 

OBSERVAÇÃO – 8 
 

Os Tronos para estas Incorporações deverão estar à direita do PAI (em acordo 
com a disposição física do Templo); 

 
OBSERVAÇÃO – 9 
 

Um dos Mestres da Coordenação do Ritual é que deverá proceder com os 
Convites às manifestações nesta ordem; 

 

OBSERVAÇÃO – 10 
 

Os Mestres Ajanãs que irão incorporar os Ministros e outras possíveis Entidades 

que o PAI determinar, poderão fazê-Io nos Tronos ou em local previamente escolhido na 
parte Evangélica (segundo a disposição física do Templo ou a conveniência dos Mestres 

Dirigentes); 

 
OBSERVAÇÃO – 11 

 

Na proporção que os Mestres e Ninfas (Uniformizados) forem passando pelo PAI 
SETA BRANCA, os Mestres Recepcionistas (e/ou Coordenadores do Ritual) vão 

organizando-os em fila, de frente um para o outro (O Mestre diante da Ninfa - formando 

uma Corrente Magnética), com espaço suficiente para que os pacientes passem entre 
ambos – nesta formação deverão emitir o Mantra da Junção; 

 
OBSERVAÇÃO – 12 

 
Quando passar o último paciente, o Comandante procura confirmar junto a seus 

auxiliares se todos já passaram, inclusive Mestres Recepcionistas ou outros que pela 
natureza de suas funções não tenha passado pelo PAI e, diante da confirmação positiva, 

comunica ao PAI e pergunta como proceder na Contagem, se as Entidades permanecem 

ou se pode agradecer suas presenças; 
 

6 - Terminada a Contagem e o agradecimento ao PAI feito pelo Comandante, todos 

emitirão o Hino Oficial do Vale (Hino do Amanhecer). 
 

Quando a Ninfa desincorporar, a Ninfa Yuricy pede para à Ninfa Samaritana para 

servir-lhe o Vinho, Logo após tira o Manto, a Cruz e o Catandinho, guarda tudo na caixa e 
entrega ao responsável pela mesma. 

 

7 – OBSERVAÇÕES FINAIS 
 



anoro@valedoamanhecer.com 
18 

 Quando o Ritual entrar no Templo, todo o Corpo Mediúnico emite o Mantra 
Mayanty; 

 

 Quando fizer o Convite e o Agradecimento ao PAI, canta-se o Hino Oficial do 
Vale (Hino do Amanhecer); 

 

 O Corpo Mediúnico deve permanecer dentro do Templo todo o tempo possível 
durante o Ritual; 

 

 O Comandante deve ficar o mais possível em sintonia com o PAI, Se precisar 
sair, por algum motivo absolutamente necessário, deve comunicar ao PAI e, quando 

voltar, novamente comunicá-Lo; 

 
 A Hierarquia deverá ser respeitada; 

 

 Não se deve cantar o Hino do Sofredor no decorrer do Ritual da Bênção do 
PAI; 

 

 O Hino da Junção deverá ser emitido à passagem dos pacientes. 
 

CONVITE AO PAI: 

 
 Salve Deus! 
 
 JESUS DIVINO E AMADO MESTRE! NESTA BENDITA 

HORA, REUNIDOS EM TEU SANTO NOME, PEDIMOS A 
PERMISSÃO PARA QUE SE FAÇA PRESENTE ENTRE NÓS 
O GRANDE SIMIROMBA DE DEUS, SETA BRANCA NOSSO 
PAI. 

 

 Graças a Deus meu Pai! Salve Deus! 
 

 

AGRADECIMENTO AO PAI: 
 

 Salve Deus! 
 

JESUS DIVINO E AMADO MESTRE, NESTA BENDITA 
HORA, TE PEDIMOS A PERMISSÃO E AGRADECEMOS A 
PRESENÇA LUMINOSA DO GRANDE SIMIROMBA DE 
DEUS, SETA BRANCA NOSSO PAI! 
 

 Salve Deus! 
 

 
Coordenação dos Templos do Amanhecer 

Vale do Amanhecer-DF 
Abril/1999 
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PRECISA-SE PARA A REALIZAÇÃO DO RITUAL DA 
BÊNÇÃO DE PAI SETA BRANCA 

 

 

 1 – Bandeja (inox) e duas taças para servir o vinho; 
 

 1 – Bandeja (inox) para as Palhinhas; 

 
 1 – Mesa forrada com toalha branca para a Talha com o 

vinho e duas tigelas, onde se colocará o Sal e o 
Perfume, sendo que esta Mesa estará à esquerda do 

PAI; 
 

 1 – Mesa ou Trono, forrado, para o PAI SETA BRANCA; 
 

 4 – Mesas ou Tronos, todos forrados com toalhas brancas 
para as manifestações de MÃE YARA, MÃE YEMANJÁ, 

MÃE CALASSA e a RAINHA DE SABÁ, todos à direita 
do PAI; 

 
  Véus – No mínimo 05 (cinco) roxo, com 02 (dois) 

metros; 
 

  O Uniforme da Ninfa que irá incorporar o PAI é o de 

Jaguar, sem o Escudo, com a Fita e o Pente próprio; 
 

  Catandinho para o PAI e MÃE YARA; 
 

  Cruz de Ansanta e o Manto para a Ninfa que irá 
incorporar o PAI. 
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CABALAS E ORÁCULOS 

 
 CABALA – É uma palavra hebraica que significa “lugar elevado” e designa, 

também, aspectos secretos de uma doutrina. Na nossa Doutrina do Amanhecer, Cabala é 
um ponto no Etérico, onde são manipuladas energias. Tia Neiva tem a sua CABALA, 
assim como PAI SETA BRANCA e JESUS também têm suas Cabalas. Desde tempos 

antigos o Homem aprendeu a manejar as forças das Cabalas, como se podem ver em 

muitas ruínas. No Vale do Amanhecer existem diversas Cabalas, desde a Estrela 
Candente até as Cassandras. 

 
 Sobre o Poder das CABALAS, nos ensinam Umarrã e Tia Neiva: 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 CASSANDRA – É um tipo de Cabala, onde se projeta a força do Ministro ou da 

Princesa, ou de outra Entidade a que for destinada. Na Cassandra, dispõe o Mestre de 

toda uma força concentrada. A Ninfa Dharmo-Oxinto, por exemplo, quando senta na 
Cassandra de sua Falange, dispõe da força da Dharmo-Oxinto do Espaço, da Princesa 

Aline, e pode enviar esta força a qualquer pessoa, em qualquer lugar, para ajudar. A 
mentalização na Cassandra é fortíssima, e consegue grandes fenômenos. 
 
 ORÁCULO – É outro tipo de Cabala. É um ponto emissor de forças, que são 

projetadas por seus RAIOS ou RAÍZES, na medida da necessidade dos Trabalhos ou de 

acordo com a capacidade do Mestre que as vai manipular. Muitos são os Oráculos no 
Plano Espiritual, mas na Terra, temos a ação de três Grandes Oráculos: o de ARIANO, o 
de OLORUM e o de OBATALÁ. Esses Oráculos emitem seus Raios, e cada Raio é um 

Poder. Dessas Forças dispõe o Mestre segundo sua harmonia e seu Desenvolvimento. 
Não se sabe de quantos Raios dispõe um Mestre, porque, de acordo com sua Evolução, 

com suas Consagrações, passa a dispor de mais Forças. 

 Conhecendo bem as leis e as forças da Cabala, às vêzes nos 
admiramos tanto, porque certos homens, que tiveram a graça de ser 
inteligentes, preferiram, no entanto, viver com suas armas presas nos 
estreitos limites do corpo humano, resistindo até mesmo aos esforços 
dos Poderes Superiores. O medo do ridículo, provocado pelo 
orgulho!... Não sabe o Homem que seria mais inteligente se 
aprofundar para criar!...  

(Umarrã – Outubro de 1962) 

 Sim, o Poder Cabalístico é que nos dá a faculdade de extrair 
nossa energia. A Estrela Candente é Cabalística, e nela nos 
libertamos. Libertamos porque emitimos a nossa energia, e este Ritual 
Cabalístico nos conduz o Poder das Amacês e das Cassandras... O 
mundo inteiro – ou todos os homens do mundo – não conseguem o 
que sete homens, na Força Cabalística, podem fazer. E no Vale do 
Amanhecer tudo é Cabalístico. Por conseguinte, tudo é possível aqui... 

( Tia Neiva – 19/09/80) 
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 Cada Força ou Raio, tem sua especialidade. Não existem maior ou melhor 
Raio. Existe apenas a SOMA dessas Forças, desses Raios. 

 
 Assim, o Mestre consciente, desenvolvido e harmonizado, disporá de um 

conjunto de Forças que o tornarão apto a grandes realizações, a trabalhos dificílimos, pela 
ação dos Raios que se projetam desde os Oráculos e se acumulam em seu Plexo. 
 
 RAIZ – É algo como um estado de acomodação de Forças em movimento de 

destaque. São formadas pelos Grandes Iniciados na Terra e, agora, com o nosso 

Trabalho, estamos tornando homogênea a RAIZ DO AMANHECER. Cada Raiz tem o seu 
conceito, porque atrai sempre a mesma origem. As Raízes formam uma Contagem. A 
Raiz que nos rege, no momento, é a de ARAKÉN, um Raio do Oráculo de ARIANO. 

 
 ORÁCULO DE ARIANO – Ou Oráculo de SIMIROMBA, significa “Raízes do 

Céu”, e é a junção de sete Raízes Universais, que trazem todo o acervo de Forças 

necessárias aos Trabalhos para auxílio de encarnados e desencarnados que se prendem 
ao Plano Terrestre. É o SOL SIMÉTRICO: 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 SIMIROMBA – É a junção de sete Raízes Universais. Quando SIMIROMBA se 

desloca, na sua ordem também vão se deslocando as Raízes, segundo sua necessidade, 
porque as Forças nunca se deslocam em vão. SIMIROMBA é a reunião das Forças do 

ORÁCULO DE ARIANO, isto é, dispõe dos Sete Poderes, podendo atuar com um ou, ao 
mesmo tempo, com todos eles. Portanto, SIMIROMBA é a Regência desses Sete 
Ministros, que atuam, cada um, diretamente, sobre nós e nos auxiliam em nossos 

Trabalhos, da seguinte forma: 
 

 ERIDAN – É o Raio que emite para os trabalhos de Desenvolvimento. É o 

Primeiro Raio Iniciático, a Força primeira que se projeta em um Mestre “a 
caminho de Deus”, que inicia seu Desenvolvimento. 
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 ONER – É o Raio da Iniciação, a força dos Grandes Iniciados que se projeta 

quando o médium faz sua Iniciação, e se soma à Força de ERIDAN. 

 
 ADONES – É a Força que se projeta, unindo-se às duas primeiras, quando o 

Mestre faz sua Elevação de Espadas, e forma em seu Plexo um conjunto de 
Forças de grande poder desobsessivo. 

  
 ARAKÉN – É o Raio que se projeta no Mestre após a Consagração da 

Centúria, e o torna apto a todos os Trabalhos de nossa Doutrina. ARAKÉN é 

o 3º 7º de XANGÔ, responsável pelo Transporte e pela Lei de Causa e 

Efeito. 
 

 3º 7º  – É um Comando, uma Força que pode portar outras, em conjunto. É o 

Canal de Emissão na Linha do Amanhecer. 

 
 XANGÔ – É um ORIXÁ. Orixás são Regentes de determinadas Forças. 

XANGÔ é portador da grande Força da Terra, tanto na Linha Africana como 

na Linha do Amanhecer. 
  

 DELANZ, ALUFÃ e ATON – São as outras Raízes, os Adjuntos de 
ARAKÉN, que se deslocam na medida das necessidades do Trabalho. 

 
 AKINATON – É uma Força derivada de ATON. Não é uma Raiz, e sim uma 

Força Decrescente daquele Adjunto, Raiz de SIMIROMBA. 

 

 ORÁCULO DE OLORUM – É uma CABALA que manipula as Forças que 

apoiam os Aparás. São Sete Raios que ajudam o Mestre de Incorporação a 

se manter equilibrado e com toda a sua Força. No momento, dispomos dos 
seguintes Raios de OLORUM: 

 

 IFÃ – CAVALEIRO LIGEIRO – É o que conduz os Espíritos para a 

Incorporação no Médium, para que possa ser Doutrinado, para que receba a 

carga de ectoplasma necessária à sua recuperação; 
 

 OXAN–BY – É a Força da Cura, do Plexo Físico e do Perispírito; 
 

 LANÇA VERMELHA – É o Cavaleiro da Cura Desobsessiva, da Cura dos 

Espíritos. Manipula as Forças para que os Médicos do Plano Espiritual, nos 
Trabalhos de Cura, possam trabalhar; 

 

 CHAPANÃ – É o CAVALEIRO DA LANÇA NEGRA, a Força da Justiça 

Final, é aquele que executa a Decisão Divina de retirar um Espírito 
Encarnado que está comprometendo seriamente a si mesmo e àqueles que 
o cercam. É quando um Espírito errante, que se excede no ódio e na 

maldade, e tem que ser interrompido, ou até mesmo desintegrado, que age 
CHAPANÃ... 

 
 ORÁCULO DE OBATALÁ – É o ORÁCULO DO AMOR, das Forças regidas 
pelo Grande OXALÁ. OBATALÁ é um MINISTRO DE OXALÁ, um Elevado Espírito. O 

ORÁCULO DE OBATALÁ emite Raios de grande Poder Curador. É onde são tratados os 
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Espíritos que precisam de ajuda: Os Sofredores, os doentes, os perdidos no ódio. É uma 
poderosa Força que atua como Luminoso Farol na escuridão. Para lá são encaminhados 
os Espíritos que passam nos Trabalhos, pela Elevação. A Elevação do Doutrinador tem 

toda uma Força Cabalística. Daí o seu Poder, o cuidado que se deve ter em fazê-la 
corretamente. 

 
 CORRENTES BRANCAS DO ORIENTE MAIOR – São Raios ou Raízes do 
ORÁCULO DE OBATALÁ. Dessas Correntes fazem parte as Linhas dos Pretos Velhos, 

dos Caboclos, das Princesas e das Sereias. 
 
 TAPIR – Força Nativa predominante no REINO CENTRAL. É um Raio de 
OBATALÁ, que projeta principalmente sua Força no Doutrinador. 

 
 JUREMA – É um Adjunto do ORÁCULO DE OBATALÁ, que rege as Forças 
Desobsessivas projetadas por OBATALÁ. Estamos aprendendo a manipulá-las e, em 

conjunto com as outras Forças, vamos construindo a Raiz do Amanhecer, que formará o 
ORÁCULO DE KOATAY 108, pela junção das Forças da Terra e do Céu, isto é, XANGÔ 
e PAI SETA BRANCA, manipuladas por Tia Neiva. 

 
 REINO CENTRAL – É a Reunião dos três Oráculos: SIMIROMBA, OLORUM e 

OBATALÁ. Quando um Mestre se coloca como Representante do REINO CENTRAL, a 

Força que manipula é Grandiosa e intensa. Se não estiver bem equilibrado, em perfeita 
sintonia, cumprindo a Lei, pode ser um grande desastre o seu Comando. É uma grande 

Missão, mas o Mestre deve ser consciente e saber se está em condições de manipular 
tão gigantesca energia. Senão, arrisca-se muito. 
 
 GRANDE ORIENTE DE OXALÁ – É o ORÁCULO DE OBATALÁ. OXALÁ é 
um Espírito de alta Hierarquia, que está muito próximo de nosso PAI CELESTIAL. Ilumina 

e vibra na Corrrente Oriental do Amanhecer, ajudando KOATAY 108 a ir preparando seu 
Povo, através de transformações Iniciáticas, e formando a Raiz do Amanhecer, em 
conjunto com SIMIROMBA e OLORUM. 

 
 ESTRELAS – São 03 (três) Falanges, formando 21 (vinte e um) Sandays, que 

partiram dos três ORÁCULOS e se colocaram à mercê de KOATAY 108, que faz a 
Contagem das Estrelas. 

 
 Cada Estrela: SIVANS, HARPÁZIOS, VANCARES, etc, forma uma AMACÊ, 

com a especialidade do desenvolvimento de uma Missão. Representam uma reserva de 

energias adequadas às condições que se apresentarão nesse Limiar do Terceiro Milênio. 
 
 AMACÊ – É uma Nave, uma Estrela, um Portal de Desintegração, que se 

apresenta com precisão nos Trabalhos. Pode carregar Espíritos, emitir Energias, 
transmutar Energias, passando de um Plano para outro. Os horários devem ser 

obedecidos, quando são estabelecidos para determinado Trabalho, porque, se houver 
atrasos, corre-se o risco da AMACÊ ir embora, e o Trabalho não contar com essa Força. 
E o caso, por exemplo, da Estrela Candente. A cada Consagração, na Estrela, naquele 

preciso horáno, está presente uma 
AMACE. 

 

 OXOSSE – É um Raio de OLORUM, que nos rege e nos guarda, na sutileza de 
nossa Alma. Seus Adjuntos, os CAVALEIROS DE OXOSSE, fazem os Trabalhos 
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Desobsessivos e se encarregam de conduzir os Espíritos para as Casas Transitórias, os 
Albergues e Hospitais do Espaço. 

 

 LANÇA LILÁS – Não é um Raio de ORÁCULO, e sim um Trabalhador que se 
harmoniza com OLORUM, é o Cavaleiro da Cura do Plexo Físico. 

 

 LANÇA RÓSEA – É o Cavaleiro do Amor Incondicional, que trabalha na 
emissão de vibrações de Amor, para iluminar os Espíritos perdidos nas trevas, 

obsediados. Não é um Raio, mas se harmoniza com OLORUM. 

 
 CORRENTES BRANCAS DO ORIENTE MAIOR – São as Forças de 

OBATALÁ. 

 
 CORRENTE INDIANA DO ESPAÇO – É a Força que se projeta da Cabala 

Indiana, dos Grandes Iniciados. Não é um ORÁCULO, mas emite Poderosa Força 

utilizada nos Trabalhos Desobsessivos. 
 

 

 Com essa noção rápida das Cabalas e Oráculos, resta lembrar, para que 

possamos executar melhor nossos Trabalhos, o seguinte: 
 

 1)  Em três momentos, durante o dia – às 12:00, às 15:00 e às 20:00 horas – 

entramos em sintonia com o ORÁCULO DE SIMIROMBA. É a Hora do 
Jaguar, nas quais trabalhamos para nós mesmos emitindo o que o Plexo 

Físico gera. Onde estiver, o Jaguar mentaliza o que quiser, o que precisar. 

A energia gerada naquele instante, alcança aquela pessoa mentalizada, e é 
levada aos Himalaias. A Prece: "O Senhor tem o seu Templo em meu 

intimo..." é uma Chave. Pode, dependendo das condições do momento, 

ser complementada por outra Prece. Mas é preciso que seja feita com 
muito Amor. 

 
 2)  Existem muitas Cabalas, que não chegam a formar um ORACULO, mas que 

emitem Forças para ajudar nos Trabalhos do Templo ou onde quer que 
esteja um Jaguar, harmonizado e com Amor no coração. 

 

 3)  A Contagem, a Hierarquia, a Classificação dos Mestres, faz-se em função 

de sua capacidade na manipulação dos Raios dos Oráculos e das Forças 
Cabalísticas. Não se pode obter da Espiritualidade qualquer posição por 

prestígio ou favor. Tudo é concedido na Lei que dá a cada um de acordo 

com seu merecimento. E esse merecimento é medido pelo Amor, pela 
dedicação do Mestre, por sua Humildade e Tolerância. 

 

 4)  O teu pensamento acerca dos outros deve ser verdadeiro. Aquele que 
quiser trilhar a senda, terá que aprender a pensar por si só. As saídas são 

mais dolorosas que as entradas; dolorosas pelo frustramento e 

irrealizações que acaso nos produzem. Meus filhos: Grandes revelações 
nos esperam. Quando falamos do que seja o conhecimento da Cabala, é 

preciso sabermos a hora de falarmos no assunto, porque a Cabala é uma 

Ciência Mística, que não permite o emprego de homens pretensiosos ou 
vaidosos, no caso, é um desastre... A Cabala precisa de liberdade para 
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agir... No nosso Ritual, a Cabala é o leito das Forças decrescentes, 
Místicas.." (Tia Neiva, 28/10/77). 

 

 5)  VELEDA, a grande Pitonisa dos Germanos, foi morta em Roma, por 
Vespasiano, irado pela previsão que ela fizera da queda do Império 

Romano. Ela representava uma Força Viva, porque era a Conjunção de 

cinco Raízes! 
 

 6) Vamos pensar o que é um Trabalho Cabalístico. Cabalístico é Trabalho de 

Cabala, Trabalho de Rituais, de Gestos e Cantos. A Elevação do 
Doutrinador é um Ponto Cabalístico". (Tia Neiva, 19/09/80). 

 

 7) "Meus filhos, estamos a remover séculos, em busca das Raízes que 
deixamos. Voltamos! Sim, voltamos para evoluir o mundo, que ferimos 

quando nos afastamos de Deus!" (Tia Neiva, 07/09/77). 

 
 Por tudo isso, pela grande responsabilidade da manipulação e manejo das 

Forças, é que se precisa da Conduta Doutrinária, da consciência das Leis, do Trabalho 

com Amor, com sintonia, com harmonia. Nos falou a Tia: 
 

 "Abracemos agora o que nos ditam os nossos antepassados nos altos 

Planos do Céu. Eis a única forma de favorecermos a paz em nosso coração". 
 

 

 
 Salve Deus! 

 
 19/10/85. 
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ORÁCULO 

 
 1. COMANDO 

  O Comando do Oráculo será exercido por Mestres Adjuntos. 

 
 2. CÔRTE 

  A Corte compor-se-á dos seguintes Mestres/Ninfas: 

 

  a. 02 (duas) Ninfas SAMARITANAS; 
  b. 01 (uma) Ninfa Yuricy; 

  c. 02 (duas) Ninfas Muruaicys; 

  d. 01 (um) Comandante com sua Ninfa; 
  e. 02 (dois) Mestres Ajanãs com suas Ninfas (no minimo); 

  f. Podem participar outras Ninfas que não pertençam às Falanges 

Missionárias acima citadas. 
 

   OBSERVAÇÕES: 

 
  1) 02 (duas) Ninfas Dharman-Oxinto e 02 (duas> Ninfas Franciscanas 

serão solicitadas pelo Comandante se necessário for, no caso, quando 

houver pacientes. 
 

  2) O Mestre Comandante, as Ninfas Missionárias e os Mestres Ajanãs 

deverão ser escalados. 
 

  3) As Ninfas das Falanges Missionárias (com Indumentárias) devem se 

posicionar na Côrte, na ordem comum aos demais Rituais. 
 

 3. HORÁRIO 

  O Oráculo será aberto a partir das 18:00 horas e, no mais tardar, até as 
19:00 horas. 

 

  OBSERVAÇÃO: 
  Se porventura não for possível a abertura do Oráculo dentro do horário 

estabelecido, o Comandante poderá abrir o portão, fazer sua Emissão e ficar de “Honra e 

Guarda" (com o portão aberto), até ser possível a abertura do Ritual. 
 

 4. RITUAL 

  A Côrte sairá do Castelo do Silêncio, entrando na Parte Evangélica, 
passando pelo Aledá, depois pelo PAI SETA BRANCA, até a entrada do Oráculo. 

 

  1º Passo – Em frente ao Oráculo, as duas Ninfas Muruaicys abrem o portão, 
uma permanece do lado de fora enquanto a outra caminha para o interior e faz sua 

Emissão. Logo a seguir a outra Ninfa Muruaicy entra e ambas se posicionam à direita do 

Oráculo. Em seguida entra o Comandante e sua Escrava, as Ninfas Samaritanas, a Ninfa 
Yuricy e os dois Mestres Ajanãs com suas Ninfas. Após estes Mestres, entram as demais 

Ninfas e Mestres que estiverem compondo a Côrte. 
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 OBSERVAÇÃO: 

  1) As Ninfas Muruaicys serão responsáveis pela abertura e fechamento do 

portão para a movimentação dos Mestres e Pacientes. 

 
  2) Não havendo Ninfas Muruaicys no Ritual, o portão será controlado por 

uma Ninfa Sol. 

 

  2º Passo – Assim que os Mestres se encontrarem dentro do Oráculo, as 

Samaritanas se servem do vinho e logo em seguida às Muruaicys (que devem subir 

acompanhadas do Mestre Comandante). O Comandante faz sua Emissão, toma o vinho e 

retorna junto às mesmas ao seu posto. 

 
 OBSERVAÇÃO: 

  Se houver mais algum Mestre Sol, ou mesmo Ninfas pertencentes ou não a 
outras Falanges Missionárias presentes na Côrte e que não irão participar diretamente do 

Ritual (e que permanecerão no Oráculo) deverão,  também, ser servidos do vinho logo 

após o Comandante. 

 

  3º Passo – Uma Ninfa Sol Yuricy e uma Samaritana sobem a rampa, voltam-

se para o portão e fazem uma reverência, e novamente frente à Cabine, simultaneamente 

abrem o véu observando se tudo está em ordem. Em seguida ficam novamente voltadas   

para o portão e emitem os seus Cantos. Primeiro a Samaritana, e em seguida a Ninfa Sol 

Yuricy. 

 

  4º Passo – Terminados os Cantos, a Samaritana serve o vinho à Yuricy, 

pedindo à outra Samaritana que conduza o Comandante e a Ninfa Sol até sua presença 

para fazer a cultura da Ninfa Sol que acompanha o Mestre Ajanã. O Comandante sobe a 

rampa conduzido pela Samaritana, paralelo à Ninfa Sol. De frente para a Cabine a Ninfa 

Sol toma o vinho e faz sua Emissão. Terminado, o Comandante e a Ninfa Sol descem. 

 

  5º Passo – A Ninfa Sol, juntamente com o Mestre Ajanã, sobem a rampa e a 
Samaritana serve o vinho ao Ajanã, que é encaminhado para o interior da Cabine, 

enquanto o Comandante conduz a Ninfa Sol para os fundos da Cabine para fazer o 

Convite da presença de PAI SETA BRANCA. 
 
 OBSERVAÇÕES: 

 
  1) Ao entrar no Oráculo deve-se emitir "A MINHA MISSÃO É O MEU 

SACERDÓCIO, JESUS ESTÁ COMIGO". 

 
  2)   Ao elevar a taça emite-se: "OH JESUS, ESTE É O TEU SANGUE, QUE 

JAMAIS DEIXARÁ DE CORRER EM TODO O MEU SER. NINGUÉM 

JAMAIS PODERÁ CONTAMINAR-SE POR MIM". 

 

  3)  O Mestre poderá permanecer incorporado pelo período de trinta minutos. 
Em casos excepcionais, o Mestre ali manifestado tem liberdade para 

comunicar-se com sua Doutrinadora para proporcionar uma Mensagem 

ou informar ser necessário desincorporar antes da hora marcada. 
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  6º Passo – Terminado o tempo de incorporação, o Comandante pede a uma 

Ninfa, que não seja a Samaritana, que o acompanhe até a Cabine. De frente, ambos 

emitem: 
 

 "A MINHA MISSÃO É O MEU SACERDÓCIO, JESUS ESTÁ 

COMIGO". 
 

  O Comandante se dirige ao PAI SETA BRANCA, e em voz 

baixa diz: 
 

  "MEU PAI, ESTÁ NA HORA DE DESINCORPORAR O 

APARELHO, O SENHOR ESTÁ DE ACORDO?". 
 

  Desincorporado, o Mestre Ajaná se levanta e faz a seguinte 
Prece: 

 
  "OH JESUS! GRAÇAS A TI JESUS QUERIDO, ME FOI DADA 

ESTA FELIZ OPORTUNIDADE DE RECEBER EM TODO O MEU SER ESTA DIVINA 
LUZ QUE FOI MEU PAI SETA BRANCA, O SIMIROMBA DE DEUS. OH JESUS! FAZE-

ME INSTRUMENTO DE TUA PAZ. QUE AS FORÇAS SE DESLOQUEM EM MEU 

FAVOR, E PARA QUE EU POSSA PARTIR SEM RECEIOS, ILUMINA MEUS OLHOS, 
MINHA BOCA E MEUS OUVIDOS, COM – 0 – X / / EM TEU SANTO NOME JESUS 

QUERIDO. SALVE DEUS!" 
 

  Em seguida o Comandante vai buscar a Ninfa Sol nos fundos da 

Cabine. Esta, ao receber o Mestre Ajanã, acompanha-o até a Ânfora, para que a 
Samaritana os sirva da água. 

 
 OBSERVAÇÕES: 

 

 1) Para cada Trabalho serão escalados dois Mestres Ajanãs que irão se 

revezando nas incorporações. Se porventura um ou mais Mestres Ajanãs 
se apresentarem voluntariamente, o Comandante  poderá  integrá-los  ao  

Ritual,  desde  que disponham das condições necessárias. 

 
  2) Depois do Oráculo aberto, os Mestres poderão sair por alguns instantes, 

tantas vezes quanto for necessário. 

 
  3) No decorrer do Trabalho, só poderão entrar 10 (dez) pacientes, isto se 

houver Ninfas Franciscanas e/ou Dharman-Oxinto para buscá-los. 

 
  4) As Ninfas Franciscanas e/ou Dharman-Oxinto deverão conduzi-los até a 

presença do PAI SETA BRANCA. De frente ao PAI fazem uma 

reverência, sendo em seguida conduzidos para os bancos fora do 
Oráculo. 

 

 5) Sob a guarda das Ninfas Franciscanas, os Pacientes aguardarão as 
Ninfas Dharman-Oxinto para servi-los do vinho, em seguida liberando-os. 
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 7º Passo - ENCERRAMENTO – O Comandante se dirige à frente da Cabine 
e, entre as Ninfas Samaritanas e Yuricy, volta-se para o portão e faz o Canto: 

 

   "JESUS! ESTAMOS REUNIDOS EM TEU SANTO NOME, 
BENDIZENDO OS MOMENTOS FELIZES QUE AQUI 

TIVEMOS, NA LUMINOSA HARMONIA DO SIMIROMBA DE 

DEUS, MEU PAI SETA BRANCA, NOS DANDO A MAIS 
PERFEITA LUZ. JESUS! QUE TODO ESTE ACERVO DE 

ENERGIAS SEJA LEVADO AOS MUNDOS NECESSITADOS 

DA CURA DESOBSESSIVA DO CAVALEIRO DA LANÇA 
VERMELHA, DA CURA DOS CEGOS, DOS MUDOS E DOS 

INCOMPREENDIDOS. E COM – 0 – 0 – X – / / EM TI JESUS 

QUERIDO, SALVE DEUS!” 
 
  OBSERVAÇÃO: 

  A Ninfa Sol Yuricy é Guardiã. Com a Emissão do Canto de Encerramento 

pelo Comandante, todos os Mestres se retiram do Oráculo, não há mais nada a fazer, 

terminou o Trabalho. Os dias específicos para o funcionamento deste Ritual são: Quartas, 
Sábados e Domingos (dias de Trabalhos Oficiais), podendo, excepcionalmente, ser aberto 

em um dia de Retiro, desde que o mesmo ofereça as condições necessárias. 

 
 

Salve Deus! 
 

 
Vale do Amanhecer, 28 de novembro de 1986. 
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HORÁRIOS 

 
 Tendo sempre recomendado a maior atenção para o cumprimento dos 
HORÁRIOS, nossa Mãe Clarividente nos revelou: 

 

 “ – Quando dormimos, os três Reinos de nossa natureza, na sua totalidade, 
ficam para atender às exigências do corpo. De vez em quando, nossa Alma sai a vaguear 

e, conforme sua Mediunidade, chega a demorar-se fora do corpo. Passeia, vai longe, e 

adquire ilustrações muitas vezes em busca da cura do próprio corpo físico". 
 

 Assim, é muito importante observar os horários, isto é, procurar seguir o 

RELÓGIO DO NOSSO SOL INTERIOR: 
 

 

    06:00 HORAS – Aqui começa o nosso Relógio. Se quisermos 
ter segurança ou viver firmes com nossas vibrações, saiba que às 

06:00 horas da manhã teremos que nos levantar, mesmo que seja 

apenas por dois minutos, para a reunião dos três reinos de nossa 
natureza, e a volta da Alma ao corpo, sem que haja qualquer 

prejuízo para o sistema nervoso. Não importa que volte a dormir 

novamente. 
 

 

 
09:00 HORAS – Precisamos de cuidados. É um horário 

significativo para as Forças que estão dentro de nós. Estamos 

expostos a qualquer tipo de negócios – bons e maus. Maus, 
porque pedimos muitas vezes o que é impossível. Dificilmente 

sabemos o que pedimos! É a hora de uma Força que pode nos dar 

o que precisamos, manipulada, que penetra em nosso Sol Interior 
e que se faz vida, pensamentos, inteligência. É a Força Universal! 

É a Força Absoluta de DEUS PAI TODO PODEROSO. É a 

realização do Plexo, forças reunidas dos três Reinos de nossa natureza. Força que realiza 
nosso Sol Interior. Precisamos de muita cautela, precisamos de muito Amor para cultivar o 

que está dentro de nós, o que temos formado dentro de nosso Sol Interior. Iniciados ou 

não, o horário da vida é um só. O perigo nos ronda entre as 06:00 horas e 09:00 horas da 
manhã, porque não temos alguém em nossa vigília. Corremos o perigo dos pedidos e das 

dádivas. Muita gente concentra suas vibrações no ódio – eis o perigo! 

 
 

 

09:00 ÀS 10:00 HORAS – Horário Iniciático Evangélico. Bom 
para acertos sentimentais. Horário dos encontros amorosos, da 

realização de negócios, tudo sob a energia do Prana que, neste 

horário, já emitiu os seus eflúvios por todo este Universo. 
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10:00 ÀS 11:00 HORAS – É o período onde já começam as 

perturbações. As pessoas mal assistidas começam a sentir peso 
nos Chacras, principalmente nas frontes. Falo dos desprovidos 

da Força Crística. É um horário em que estamos vulneráveis. 

Pode ser bom, ou pode ser ruim. 
 

 

 
 

 
 
 
 

11:00 ÀS 12:00 HORAS - É um período NEUTRO. 

 

 
 
 

 
12:00 HORAS – Ao meio dia nada devemos fazer. Sequer uma 

Prece pelos enfermos. É a hora em que age a Força significativa  
dos  Grandes  Iniciados,  atuando  nos poderosos Mundos Negros. 

É um período de grandes decisões nos Vales Negros! Existem 

Trabalhos que exigem grande energia para sua realização, e 
também muita precisão. No nosso tempo é tão curto o período 

para esta realização, que nossa Lei nos ensina a nos 

acautelarmos neste horário. 
 

 
 
 

 
12:00 ÀS 14:00 HORAS – É um período de Esperanças. 

 

 
 

 
 
 

 
 

14:00 ÀS 16:00 HORAS – É ótimo período para realizações  nos  

campos  sentimental,  emocional, comercial e profissional. É um 
período governado pelo Planeta Marte. Neste horário, uma 

AMACE desprende-se de Marte e chega à Terra, onde distribui 

seus eflúvios harmonizando todos. 
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16:00 ÀS 16:30 HORAS – Neste período o ciclo se modifica 

completamente. É um período em que parece que a Terra vai 
parar. Gera insegurança e uma espécie de medo! Período muito 

curto – nem chega a trinta minutos – em que uma avalanche de 

anti-neutrons escandaliza toda a Natureza, e todos, Crístícos ou 
não se aproveitam de Forças anteriores e se reforçam nas 

Graças de DEUS. Este é o horário da Lei de Auxílio. Mas é 

também um horário de precauções, de cuidados. Se puder, não 
use seu carro. Diziam os Arcanos que é um período em que a Terra pega fogo. Acredito 

que é um período que não mais atinge o Mestre Jaguar, porque o Jaguar é Ionizado de 

qualquer vibração dos Espíritos que estão fora da Lei de Deus, apesar de que esses 
Espíritos vêm em busca de uma oportunidade para se refazerem de seus traumas e se 

revestirem de sua consciência. Graças a Deus, é um período passageiro. 
 
 
 

 
 

17:00 HORAS – O Planeta Marte volta. É o eterno movimento: 

Vem uma grande Força, é manipulada no Homem, e volta, sendo 
levada a mundos onde o Homem não é Evangelizado. Nada se 

perde. Tudo é aproveitado na Evangelização dos Seres, em 

Deus Pai Todo Poderoso. 
 

 

 
 

 

 
17:00 ÀS 18:00 HORAS – As AMACÊS fazem, por toda a 

Terra, um balé de Forças. Emitem a Inteligência, a Religião e 

muita Energia. É a hora da Vida e da Morte. Quando estamos 
nos Planos Espirituais, onde o homem desencarnado se 

queixa pela falta de um comunicado, de um esclarecimento, de 

sua vida Religiosa ou Doutrinária, é neste horário que ele é 
levado à Terra onde lhe é mostrada a GRANDE ATALAIA, 

onde tudo lhe é esclarecido, onde ele sabe que, por sua 

própria culpa, abandonou sua grande oportunidade. A obra de 
DEUS é perfeita, e não tem mistérios nem usa subterfúgios. É 

um bom período para negócios e grandes eventos nos laboratórios e oficinas, também. 

Mas é o período do esclarecimento do Espírito, quando se conscientiza de que o Homem 
não se esclarece em DEUS PAI TODO PODEROSO porque não quer! Ele teve a mente 

aberta, teve a inteligência, teve tudo... E tudo abandonou! Esta é a hora de DEUS, de 

DEUS PAI TODO PODEROSO. 
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18:00 ÀS 19:00 HORAS – O Homem que quer aproveitar a terra 

e os seus dias, sente a grande transformação nesse período. É 
uma mudança brusca, inclusive no clima. Mesmo que o Homem 

esteja amargurado ou que tenha seu coração cheio de Amor, ele 

sente a transformação em si próprio. É o horário em que o 
Homem recebe as energias das Grandes AMACÊS. É a hora das 

grandes transformações, principalmente naquele homem que não 

quer ser a vítima do seu destino, daquele Homem que não fez o 
seu rosário de dor. É o período em que o homem recebe a 

coragem, as coisas ficam boas, e ele deseja o que realmente tem: O que ele fez e o que é 

dele. Neste período, três AMACÊS de Planetas diferentes vêm, nas Graças de DEUS, 
sustentar a Terra. É a hora em que uma criança que não tem o que comer nem com que 

se cobrir, não sente fome nem frio, porque é atendida pelas grandes Energias Cósmicas, 

onde vive JESUS. Salve DEUS!. 
 

 

 
19:00 ÀS 22:00 HORAS – É um período normal, sem 

contratempos. É bom para o homem se realizar em negócios, 

amores e família, enfim, nas coisas que estão em sintonia com 
sua harmonia. 

 

 
 

 

 
 

22:00 ÀS 23:00 HORAS – Período muito ruim. Cheia de 

pensamentos, a Alma começa a vaguear, trazendo sustos e 
superstições. Não vai longe, nem perto, e volta ao Corpo, 

trazendo sonolência e insegurança, quando o Homem está 

desarmonizado. Se estiver harmonizado tudo bem. É um 
horário sem alimentação de energias. 

 

 
 

 
 

23:00 ÀS 24:00 HORAS – É um período de equilíbrio do 

Universo, no qual o Homem, mesmo desarmonizado passa 

melhor, porque, quando as AMACÊS, nos bons horários, se 
dispõem a trazer energias, elas atingem o Homem na 

Individualidade, sendo ele Crístico ou não, e sendo sua defesa 
uma só, essa energia o vai curando independente de haver ou 
não sintonia. Com a manipulação durante o tempo dos eflúvios 

que vai recebendo, o Homem vai se equilibrando, e, por incrível 
que pareça, pode ficar curado para toda a vida. Só não se 

equilibra o Homem que carrega em suas costas seu rosário de 
dor – este tipo de homem é quase impenetrável. 
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24:00 HORAS (MEIA NOITE) - Abrem-se os portões dos 

Cemitérios, e os Espíritos se movimentam, entrando e saindo. 

Este período vai até 01:30 horas da madrugada. Estes Espíritos 
vão recebendo, neste período, a ajuda de HARPÁZIOS e 

muitas outras Estrelas como ela. 

 
 

 
 

01:30 ÀS 02:00 HORAS - É o período da grande movimentação 

de pequenas AMACÊS, de várias origens, fazendo a 

preparação para a chegada dos Centuriões. É a hora da 
Doutrina, da Elevação dos Espíritos. Por todo este Universo, 

funciona da mesma maneira. Falanges de inúmeras formações, 

Espíritos de variados níveis, são atingidos pela Força Crística 
dos Centuriões. É tudo mais complexo para ser entendido por 

nós. Há também outra qualidade de Homem, com pensamentos 

complexos, que atua neste período. Vista dos Planos 
Espirituais, a Terra fica muito triste neste período, até chegar 

02:00 horas da manhã. 
 

 
 

 
 

 
02:00 ÀS 03:00 HORAS – É  o período da Cura e da Luz. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

03:00 ÀS 06:00 HORAS - É o período dos Aromas das Matas, 
horário dos Caboclos. É bom estar dormindo durante este 

período. É a hora da recuperação das energias. 

 
 

 

 
 

(Da Mensagem sem data, de Tia Neiva, em 1984) 
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CONSAGRAÇÃO DE TALISMÃ 
 

 OBS: Para Consagrar um Talismã, é preciso que a Missionária Yuricy tenha 

sido Consagrada por outra. 
 

TALISMÃ DOS KATSHIMOCHE 
 

 Salve Deus! 
 

 Mestre, eu te consagro na Força Bendita dos Grandes Iniciados 

Katchimoche, JESUS te faça espada viva e resplandecente por todo esse Universo. 
Salve DEUS! 

 
TALISMÃ 

 

 Salve Deus! 

 

 Mestre, eu te consagro na Força Bendita do GRANDE ORIENTE DE OXALÁ. 
Salve Deus! 

 

MODELOS DE TALISMÃ 
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O CANTO DA YURICY 

 

 (Este Canto é para ser feito com a Indumentária da Falange) 

 

 SALVE DEUS! 

 
 CAVALEIRO DA LANÇA REINO CENTRAL! 

 CAVALEIRO DA LANÇA VERMELHA! 

 CAVALEIRO DA LANÇA LILÁS! 
 CAVALEIRO DA LANÇA RÓSEA! 

 MEUS RESPEITOS COM TERNURA PARA ENTRARMOS EM 

SINTONIA. 
  

 JESUS! ESTA É A HORA PRECISA DE NOSSAS VIDAS, VENHO 

NESTE BENDITO MOMENTO, FORMAR NOSSO CANTO 
UNIVERSAL PARA MELHOR SERVIR NESTA ERA. 

 

 QUISERA OH JESUS! 
 QUE AS PÉROLAS DOS ANJOS E DOS SANTOS ESPÍRITOS SE 

HARMONIZASSEM NO MEU ATON, QUE AS SETE ESTRELAS 

DO ORIENTE, NA ESTRELA SUBLIMAÇÃO, EMITAM OS SEUS 
RAIOS NO CANTO DA YURICY, NO TRISTE REINO DE 

DELFOS, MINHA MÃE CLARIVIDENTE, RESPONDA AQUI 

NESTE MANTRA. 
 

 OS PODERES DE AKHENATON, DE ARAKÉN, DOS RAMSÉS E 

DE AMON-RÁ, SEUS EFLÚVIOS A BRILHAR, NA SINTONIA 
DESTA FORÇA ABSOLUTA QUE VEM DE DEUS PAI TODO 

PODEROSO. 

 
 SALVE DEUS! 
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PRIMEIRO CANTO 

(Canto do ARAMÊ) 

 
 OH JESUS! 

 ESTA É A HORA PRECISA NA INDIVIDUALIDADE DE NOSSAS 

VIDAS, DE MINHA VIDA. 
 OH JESUS! 

 É A HORA QUE DENTRO DE MIM, ASSISTO O DESPERTAR 

DAS FORÇAS, NA FORÇA ABSOLUTA QUE VEM DE DEUS 
TODO PODEROSO. 

 QUISERA OH PERFEIÇÃO, QUE AS PÉROLAS DOS ANJOS E 

DOS SANTOS ESPÍRITOS, ENCONTRASSEM ACESSO NOS 
HOSPITAIS, NOS PRESÍDIOS, ONDE GEMEM E CHORAM OS 

INCOMPREENDIDOS, NA DESARMONIA QUE HORA NÃO TE 

CONHECEM. 
 DAÍ A LUZ DA VIDA E DA MORTE, ILUMINA O VIANDANTE NA 

SUA OBSCURIDADE, ILUMINA OS CEGOS, TAMBÉM, NA SUA 

OBSCURIDÃO, ILUMINA, OH JESUS, OS CAMPOS 
ORVALHADOS, AS CORDILHEIRAS SILENCIOSAS ÀS 

MARGENS DO RIO CAUDALOSO, ONDE VIVE A CHOUPANA E 

O LAVRADOR, A CACHOEIRA DAS MATAS, O CABOCLO E 
SEUS AMORES, O SAVEIRO NO MAR DISTANTE, O MENINO E 

A MENINA, A JOVEM MÃE ABANDONADA, O ÓRFÃO DE PAI E 

MÃE VIVOS. 
 NOS LIBERTE SENHOR, DA CALÚNIA, DA FALSIDADE E DO 

DESPREZO. 

 MESTRES DESTA CONSAGRAÇÃO! VAMOS EMITIR TODO O 
NOSSO AMOR, PARA QUE EFLÚVIOS LUMINOSOS NOS 

ALCANCEM E NOS PROTEJAM, NA LUZ DOS NOSSOS 

CAMINHOS CÁRMICOS. 
 MEUS IRMÃOS E MEUS MESTRES, MENTALIZEMOS O QUE 

FORMAMOS NESTE CANTO, PARA QUE OS GRANDES 

INICIADOS DISTRIBUAM DE NOSSAS MENTES, PARA O 
FENÔMENO DESOBSESSIVO. 

 MUNDO ENCANTADO DOS HIMALAIAS! POVO DE DEUS! RAIO 

DE ARAKÉN! PODER DA VIDA E DO AMOR! DO MEU AMOR, 
DO NOSSO AMOR, DO AMOR INCONDICIONAL, QUE EM 

NOME DO PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO, DO SOL E DA LUA. 

 SALVE DEUS! 
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SEGUNDO DO MEU PRIMEIRO CANTO 
 (Este Canto é para ser feito no ABATÁ, ALABÁ e na Individualidade) 

 

 SALVE DEUS! 

 OH JESUS! 

 NESTA BENDITA HORA, EU QUERO ENCONTRAR COMIGO MESMO, 

QUERO SENTIR TODO O MEU AMOR, QUERO SENTIR RESPLANDECER O 

MEU SOL INTERIOR, MESMO NAS NOITES DENSAS SEM LUAR. QUERO 

SENTIR O AROMA DA MATA FRONDOSA. QUERO SENTIR, QUERO 

RESPIRAR JUNTINHO AOS CABOCLOS E ÀS CABOCLAS, QUERO SENTIR 

SUA BÊNÇÃO, SUA MÃO EM MINHA TESTA, TIRANDO OS MALES QUE 

RESTAM NO FUNDO DO MEU CORAÇÃO. QUERO OUVIR O RIACHO QUE 

CORRE, SUA ÁGUA CRISTALINA. 

 QUERO A FORÇA DE JANAÍNA, SUA BÊNÇÃO, SEU OLHAR! QUERO O 

CANTO DE JUREMA E JUREMÁ, QUERO SENTIR A FRANQUEZA DE MEUS 

PAIZINHOS NAGÔS, QUE DE LONGE VÊM AO MEU ENCONTRO, ALIVIAR 

MINHA DOR. 

 PAIZINHO, EU QUERO O AROMA DESTA FLOR PARA O PROGRESSO DE 

MINHA VIDA MATERIAL E ESPIRITUAL. QUERO LEVAR TUA BÊNÇÃO, DOS 

MEUS MENINOS E DE MINHAS MENINAS, DOS MEUS AMORES E DO MEU 

AMOR. 

 QUERO SUBIR NO PICO DESTA MONTANHA, QUERO ANDAR EM CIMA 

DAS CORDILHEIRAS... QUERO DESCER ATÉ O RIO CAUDALOSO, QUERO 

A PUREZA DOS MANTRAS DE YEMANJÁ, QUE ME ENVOLVAM... QUE 

RETIRE, OH MÃE! MEUS CONFLITOS, AS MINHAS DORES E AS MINHAS 

NECESSIDADES, PARA QUE EU POSSA VIBRAR SEM DÚVIDAS, AMANDO 

SEM VACILAR. 

 OH JESUS! OH SIMIROMBA MEU PAI! É A HORA DA INDIVIDUALIDADE, 

QUE AS MINHAS DORES TE VENHO ENTREGAR. DEPOIS, FAZER A 

MINHA OFERTA, A QUEM DE MIM NECESSITAR. 

 NÃO DEIXE MEU PAI, QUE EU SOFRA COM O COBRADOR A COBRAR. 

QUE EU SINTA A COMPREENSÃO, E QUE VEJA A LUZ DA TUA RAZÃO, 

NÃO DEIXE QUE MAUS PENSAMENTOS ME VENHAM DESAJUSTAR. OH 

PODER! OH PERFEIÇÃO! QUE NA LUZ INICIÁTICA, NA CORRENTE 

MEDIÚNICA DA NINFA E DO JAGUAR, QUE AMANDO E PERDOANDO, 

SEMPRE ESTEJAM SEM CONFLITO A VIBRAR. 

 OH JESUS! OH SIMIROMBA MEU PAI! É UMA ESTRELA QUE APARECE, 

UMA VIDA A PAGAR, UM MUNDO EM EVOLUÇÃO, NOVA LUZ QUE VAI 

DOMINAR O DIA E A NOITE, EM NOME DO PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO. 

 SALVE DEUS! 
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O PÃO NOSSO DE CADA DIA 
 

(Feito no Turigano) 

 

 SALVE DEUS! 
 

 OH JESUS! 

 
 NESTE INSTANTE PISO O SOLO DO TURIGANO, FAZENDO 

PRESENTE NO SANTUÁRIO DE DELFOS, O DEUS APOLO 

UNIFICADO EM DEUS PAI TODO PODEROSO. 
 

 DEUS APOLO! DELFOS! PODERES ENCANTADOS QUE ME 

ENVOLVERAM ATÉ AQUI, PARA ALCANÇAR A NOVA ERA. 
 

 É O PÃO NOSSO DE CADA DIA, GRANDEZA INFINITA DESTE 

AMANHECER! 
 

 FAZE COM QUE EU SEJA O JAGUAR MEDIANEIRO DA 

CONQUISTA UNIVERSAL. DAI-NOS SENHOR, O PODER DA 
MENTE E DO CENTRO NERVOSO QUE É A MISERICÓRDIA DE 

TE CONHECER EM DEUS PAI TODO PODEROSO. 

 
 PARTO COM – 0 – / / EM CRISTO JESUS. 

 

 SALVE DEUS! 
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CANTO DA YURICY LUA 
 

 SALVE DEUS! 

 
 OH JESUS! 

 

 ESTE É O MEU CANTO, O CANTO DA YURICY NA FORÇA 
BENDITA DO LUAR. 

 

 LUA! DIVINA FORÇA DECRESCENTE QUE IMANTRA A TERRA, 
EFLÚVIOS LUMINOSOS NO RAIAR DE UMA NOVA ERA. 

 

 JESUS! 
 

 VIVO A ESPERANÇA DA NOITE E DO DIA! PEÇO QUE 

DESLOQUEM AS FORÇAS DO CÉU EM MEU FAVOR. QUERO 
SENTIR O HOMEM DE MINHA TRIBO, O MESTRE JAGUAR! 

 

 SOU TAMBÉM NINFA JAGUAR. VENHO JESUS, NA MINHA 
INDIVIDUALIDADE, PEDIR OS MANTRAS LUMINOSOS PARA A 

ÚLTIMA CONCENTRAÇÃO NESTE ANO DO FECHAMENTO DE 

UMA ERA MILENAR. 
 

 JESUS! 

 
 LEVAREMOS ROSAS DE AMOR, ENFEITAREMOS ESTA 

JORNADA, NO DESEJO DE UM MUNDO MELHOR, ESTAREI 

SEMPRE COM – 0 – / / EM TI JESUS QUERIDO. 
 

 SALVE DEUS! 
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 Salve Deus! 
 

 Oh JESUS! 
 

 Deus é Espírito, e eu a sua Divina Imagem. 
 Sou Sábia, pois expresso a sabedoria da mente infinita 
 E tenho conhecimento de todas as coisas. 

 
 Eu sou a vida e a saúde e sou encarnada. 

 
 Oh Bom Deus! 
 Caminho a centenas de anos para te encontrar, 

 Subi as cordilheiras e desci ás Planícies Macedõnicas, 
 Enfrentei o Verde Peloponeso, 

 Atravessei a Era Crística, 
 Unifiquei as Forças e me fiz amor em Cristo Jesus. 
 

 Hoje sou física novamente, 
 Me expresso através do Homem Jaguar, 

 Que ainda geme e chora pelo Pão de Cada Dia, 
 Pelo progresso de nossas vidas materiais, 
 Para que possamos servir sem as preocupações 

 De nossas obrigações neste Mundo Físico. 
 

 Em Deus Pai Todo Poderoso. Salve Deus! 

 

Tia Neiva 

Vale do Amanhecer, 25 de outubro de 1980. 
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LEI DAS EMISSÕES 
 

 

 A emissão é o canto da sua procedência. É um código hierárquico 
do Amanhecer a outros planos, para se ouvir nos receptores de outros 
planos em outra dimensão. 
 
 É, também, a linguagem das legiões dos homens que já se 
encontram a caminho da vida eterna. É o canto universal dos mundos onde 
não há inércia. 
 
 Se estou com  – 0 –  é evidente que já sei trabalhar. 
 
 Pensamos naquele homem que, apesar de sua força só sabia     
dizer: “Senhor, Senhor, pelo amor de Deus.”  Sim, filho, este homem 
recebia na linha máter do homem piedoso. Cansado de pedir, subiu às 
legiões e partiu com – 0 – 0 –  em Cristo Jesus. 
 
 Meu filho Jaguar! Vamos fazer a nossa contagem para sermos 
ouvidos na Legião de São Lázaro o sublime Mestre Lázaro. Eu, Tia Neiva, 
direi:  
 
 “ Oh! Mestre, Oh! Grandioso Mestre Lázaro,  me ajude nesta hora. 
Eu  sou  a  menor  das  tuas  servas  e  parto  para  te  servir  com Koatay 
108  – 0 – X – , que parto com – 0 – 9º  do meu 3º 5º  Salve Deus! 
 
 Sim meu filho Jaguar, o nono (9º) é direito de Legião, o quinto (5º) é 
o ciclo da Terra e cento e oito (108) são poderes dos Encantados. Poder 
iniciático, que nos dá direito ao 3º Portal de Desintegração Iniciática. 
 
 Salve Deus! Vamos falar sobre a consciência para melhor nos 
transportamos às legiões dos Grandes Iniciados. 
 
 Sim, filho, é preciso saber conduzir a mente até sentir livre a sua 
consciência. Porque é preciso que saibas, através da  consciência, que é 
necessário transceder o mundo físico,  relativo de tempo e espaço e alcançar 
as legiões da existência perfeita, bem além do nascimento e da morte. A 
consciência que se transporta na alma o microplexo. Se, por acaso, nos 
desviamos, não é possível estabelecer nossa consciência  em sua 
verdadeira identidade, além do perespírito que está no corpo. 
 
 A Legião de São Lázaro educa a consciência e a alma pela chama 
do Sanday. 
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 Então, sob palmeiras, ramos de flores,  ouvimos o canto das 
chamadas a seus cavaleiros. Salve Deus! 
 

Termos da EMISSÃO. 
 

—  (barra)  significa ATENÇÃO ( ALERTA) quando vem antes de 
um  0 (zero); 

 
—  (barra) depois de um 0 (zero) significa ESTOU CONSCIENTE; 

 
 //  (barra barra) significa que o Mestre está EM FAVOR do seu 

Cavaleiro, do  Povo e da Legião; 
 – 0 – 0 – // (barra zero, barra zero barra, barra barra) significa        

ESTOU ALERTA, COM    ESCRAVA      E             
EQUIPAMENTO (INDUMENTÁRIA, LANÇA) e EM 
FAVOR; 

 
 X (xis) quer dizer POVO, força decrescente; 
 
 – 0 – 0 – X – //  (barra zero, barra zero, barra xis barra, barra barra)      

significa ESTOU ALERTA, COM ESCRAVA, 
EQUIPAMENTO, POVO E EM FAVOR. 

 
 Esta chamada torna o ar atmosférico sólido e vai desintegrando as 
moléculas cósmicas e etéricas, assimilando a sua natureza. 
 
 Por exemplo: O Adjunto Koatay 108, 7º  Raio Adjuração, Arcanos 
Rama 2000, tem  a procedência do Trino. Como eu ainda vivo, o Adjunto 
parte comigo, Koatay 108, SUA MÃE EM CRISTO JESUS, que lhe deu a sua 
procedência, contudo o 7º Raio tem a procedência do seu Adjunto. O Adjunto 
parte com sua procedência: 
 
 “ Eu, Jaguar Mestre Luz/Sol da Falange de.............., Povo de ............., 
Adjunto....... Koatay 108 Herdeiro Triada Harpásios 7º  Raio Adjuração 
Arcanos Rama 2000, Mestre ...............,  .......venho na força 
decrescente do 1º Cavaleiro da Lança..........Verde Randyê // Reino Central, 
Turno..........., .......partirei nos três reinos de minha natureza com – 0 –  , do 
meu 3º 7º, no quinto Ciclo Iniciático, seguirei sempre com – 0 – 0 – em Cristo 
Jesus.”  
 A procedência deste Adjunto revela boa posição, onde “ 7º ”  é pureza 
de plano e   “ 3º ”  é esclarecimento do 3º plano, por conseguinte, este 
Adjunto tem amplos poderes de força. O Adjunto com essa procedência mais 
– X –  recebe bem mais, tem maior receptividade nos receptores das legiões. 



anoro@valedoamanhecer.com 
44 

 
 Salve Deus, meu filho!  Se um mestre está consagrado na força 
decrescente de KOATAY 108, por conseguinte, ele terá um POVO NA 
INDIVIDUALIDADE. Povo na individualidade significa POVO DE LEGIÃO. 
 
 O Mestre ou Ninfa que estiver a serviço de um Adjunto na posição 
de 1º  Presidente ou Reino Central que não aquele a quem pertence, 
acrescentará, no final de sua emissão, “ EM MISSÃO ESPECIAL DO 
ADJUNTO...............MESTRE.................. ..........”  
 
 Os Mestres e Ninfas pertencentes à falange de Estrela Candente 
terão que emitir a procedência do 1º  Mestre Sol Estrela Candente, logo após 
a falange. 
 
 A Mãe em Cristo,  
 
 
 

Vale do Amanhecer, julho de 1.980. 
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PALAVRAS QUE ME SEGURAM E ME RENOVAM SEMPRE 

 

 Certa vez, dois grandes Sábios e seguidores de CRISTO partiram em uma 
peregrinação. Chegaram a uma pequena cidade, onde um povo Cristão e feliz, os acolheu 

com carinho. Mas, grande era a necessidade daquele Povo em que JESUS colocara 

também, forças desiguais. 
 

 Os Sábios Mestres sentiram-se muito importantes, como também, um toque de 

vaidade por serem tão úteis àquele Povo. Então, perguntaram a si mesmos: 
 

 - Curar ou Doutrinar aquela gente? 

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

gradativamente, vai recebendo sua lição, a verdadeira lição, a lição com o amor extraído 

do palpitar de sua mente e de seu coração. E, na lição da teoria, mesmo dos velhos 
Sábios, a lição de um Sábio, ontem, pode ser hoje superada por uma magnífica 

manifestação de um Discípulo. 

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

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

partiu, jogou-se ás práticas, escrevendo, traduzindo acumulando tudo que via, e não teve 
tempo de aproveitar sua linguagem pois de certa forma, era projetado e sempre superado 

por tudo o que aprendia dos seus Discípulos. Por fim, já de volta, encontra-se com o velho 

Sábio que recebe a mais ardente das lições: 
 
 O encontro com a Caridade! 
 

 Aprender trabalhando e não ter a pretensão de saber. 

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

conhecimentos transcendentais que nenhum Mestre é capaz. 

 
 Forçar a Incorporação de um Médium é "virar uma página e limitar a sua lição". 

A faculdade Mediúnica é força própria, individual. Cada um a acumula à sua maneira. O 

Médium que não dá sua própria Mensagem é um Falso Profeta. A obrigação do 
Doutrinador é encaminhar o Discípulo ao CRISTO. 

 

 Com carinho, a Mãe em Cristo, 
 

 
Tia Neiva 
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MENSAGEM DE UMARRÃ 

 

 

  Meu filho Jaguar, 
 

 Salve Deus! 

 
  Partindo desta compreensão das origens criadoras nas atividades racionais e 

tão intimamente unidas, vidas conscientes que bem discernir que o negativo de hoje será 

o mal de amanhã, cada consciência vive e envolve os seus próprios pensamentos. 
Através dos séculos do tempo, nada escapa á lei do progresso - as religiões acima de 

tudo. 

 
 Vibramos, emitimos, seguimos com a mente ou somos atraídos, o que não é 

muito bom. Sim, a vibração que nos ATRAI, mesmo de bons sentimentos, nos incomoda. 

A vibração desejada é quando sentimos irradiar. Pelas irradiações sabemos, conhecemos 
porque estamos sendo vibrados. Levando em consideração as imperfeições dos nossos 

desejos, aspirações, não se esqueça de que os fenômenos magnéticos duram ainda 

depois da morte. Assim é o peso. 
 

 Preserva tua mente do orgulho, pois o orgulho provém somente da ignorância. 

O homem que não tem conhecimento pensa ser grande, ter feito essa ou aquela grande 
coisa. Se o seu pensamento for aquilo que deve, pouca dificuldade encontrará na ação. 

No entanto, lembra-te que para seres útil à Humanidade, teu pensamento deve se traduzir 

em ação. 
 

 Nas alterações, separamos de maneira rigorosa, os transtornos da percepção. 

Alterações observadas no terreno das representações e, inclusive, as alucinações, porque 
nessas representações ou alucinações, as alterações se manifestam sutis, tornando-se 

perigosas. Resta-nos agora, resumir e reunir, para melhor concluirmos. Resumindo a 

história da Ciência para harmonizar os grandes princípios da Magia Iniciática, conservada 
e transmitida através de todas as idades. 

 

 Conhecendo bem as leis e as forças da Cabala, às vezes nos admiramos tanto, 
porque certos homens, que tiveram a graça de ser inteligentes, preferiram, no entanto, 

viver com suas almas presas nos estreitos limites do corpo humano, resistindo até mesmo 

aos esforços dos Poderes Superiores. O medo do ridículo, provocado pelo orgulho... Não 
sabe o homem que seria mais inteligente se aprofundar para criar... 

 
Tia Neiva 

 

Vale do Amanhecer, Outubro de 1962. 

 


