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Acervo Digital – Mestre Kazagrande 

Salve Deus meus Filhos! 
 
 Vamos neste instante pedir a Jesus pra iluminar nossas mentes, e ao 
mesmo tempo nos dar forças, nestas passagens cármicas difíceis de nossas vidas. 
 
 Meus Filhos, dia a dia está aumentando a nossa responsabilidade 
Doutrinária, a nossa responsabilidade Mediúnica, e assim, nós somos obrigados 
também, a um comportamento digno das Forças que JESUS nos confiou quando nos 
devolveu à Terra nesta passagem para o Terceiro Milênio. 
 
 Meus Filhos, JESUS O CAMINHEIRO, está confiante da Missão que nos 
confiou. Nos Planos Espirituais já estão sendo estudados uma fórmula de contato 
direto sem nos prejudicar; nos Planos Espirituais estão sendo estudados a maneira 
mais fácil desse contato nosso com outros Planos, com Seres de outra dimensão, 
digo, os Planos Etéricos, não digo nos Planos Etéricos, porque é a única fórmula que 
nós temos, é estarmos juntos recebendo os Ensinamentos, fazendo as nossas 
caridades, nos unindo realmente a Eles, estou falando de Seres, de Espíritos que já 
ocupam outro corpo, um corpo físico. 
 
 Nós vivemos os Encantos de Pai Seta Branca nos Planos Etéricos, mas 
vamos ter a capacidade de vê-los, como já disse antes. Por isso meus Filhos é 
preciso que o Mestre Sol e o Mestre Lua, que estão mais diretos, que se 
responsabilizaram por essa Missão, a lei social que nos rege, um comportamento, 
porque somos ou não somos. 
 
 É como diz o Pai Seta Branca sempre: A árvore se conhece pelos Frutos. 
Se temos um bom comportamento podemos ensinar, se temos um bom 
comportamento, podemos dizer que somos realmente Missionários para a Nova Era. 
É uma preparação, o nosso Templo nos prepara, e com toda essa Caridade, esse 
espírito de Caridade, de Amor, é que vamos receber as verdadeiras Bênçãos do 
Céu. 
 
 Meus Filhos, eu, como Mãe em Cristo, como Mãe Clarividente também, 
quero alertar a todos vocês: A Precisão de suas Leis, e os pontos principais que nós 
temos, que nós temos que ver. 
 
 Pai Zé Pedro, Pai João, sempre dizem que nós não devemos caminhar, 
não devemos dar nem um passo, quando sentimos um impulso ou uma intuição, e alí 
fazer um projeto de nossas vidas. 
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 Não devemos dar nem um passo antes de consultar os nossos Poderes 
Mentais, antes de consultar dentro de nós mesmos, por exemplo, verificar um exame 
de consciência, se alguma coisa errada nós fizemos, se não deixamos, se não 
tomamos às vezes, mesmo na nossa inconsciência de fazer o mal, se não tomamos 
nem algum pão da boca de um filho, se nós negamos à existência feliz, se nós não 
estamos gerando o bem, nós temos que sempre ver na consciência se nós somos a 
boa árvore, se nós já temos bons frutos. Muitas vezes a nossa consciência, o nosso 
impulso nos leva à condenação, à Justiça, pela própria falta de justiça com a gente 
mesmo. 
 
 Meus Filhos, aqui está se dando fenômenos de toda natureza entre nós. 
Entre nós, entre nós mesmos! 
 
 Meus Filhos, não se esqueçam que nós somos Espíritos Espartanos, que 
nós viemos encarnando, e sempre atuando, sempre vivendo nas épocas das 
grandes conquistas, chegamos sempre como Trabalhadores da última hora. 
 
 Nós fomos Ciganos, nós vivemos também na França, nós atuamos em 
Roma, Egito, nós vivemos, habitamos muito tempo no Velho Mundo. Há trinta e dois 
mil anos que nós estamos, às vezes estamos neste Mundo. 
 
 Alguns se Evoluíram, outros quase que Evoluídos, estão aqui como 
Missionários, aprendendo novamente novas técnicas para novas conquistas, que 
será a Nova Era. 
 
 Então, não vamos esquecer, que a maioria foram Reis, Espíritos de 
grandes governantes, Espíritos também de Escravos em outras. Aqui estamos, 
amando, odiando, na reação natural para uma Vida Terrena, no Caminho da 
Evolução. 
 
 Não se esqueçam que, às vezes, estamos aqui por um grande Amor, 
Amor de Almas Gêmeas, muitas vezes estamos aqui pra reparação de um Amor 
incompreendido, muitas vezes um Amor que lhe levou ao crime pelo ódio, pelo 
ciúme, recebendo nos nossos lares as nossas vítimas do passado, Espíritos que 
você acrisolou no ódio, as decepções que você provocou. 
 
 Estamos aqui, não se esqueçam que é preciso um exame de consciência, 
é preciso um exame no seu Deus Único, de dentro de você, pra você reparar, pra 
você compreender os seus próprios Impulsos. 
 
 Muitas vezes aqui, um homem olha pra uma mulher, uma mulher olha pra 
um homem, e aqui estão, se encontraram pela provação das vias cármicas 
verdadeiras. 
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 Muitas vezes pensamos: “Ah, essa pessoa, eu vi e abri, Amor à primeira 
vista...” E muitas vezes não faz um exame, pra saber quem é aquela pessoa que 
está à sua frente. Se você, pela sua má conduta, Deus colocou à frente pra você ir à 
prova. 
 
 Muitas vezes sentimos Amor no Coração, é verdade, por um homem ou 
uma mulher, isso acontece mil vezes na vida, é porque, na maioria, chegou a hora da 
cobrança, e muitas vezes o homem larga a esposa, filhos, começa a encontrar os 
defeitos, começa a ver na esposa defeitos, aquela pessoa que seria o seu tipo, assim 
que você queria, você moldou, você vai ao altar e casa, e então você começa a ver 
os defeitos. 
 
 Aí meus filhos, é que está a necessidade deste exame do seu Deus Único, 
da vida, do seu Centro Coronário. Procure, procure se realmente você está certo, se 
você pode dar aquele espaço pra um, dois, quanto você pensa que vai dar. Muitas 
vezes você está apenas tirando o pão da boca de um filho, muitas vezes, em vez de 
você vir reparar o mal, que é aquele Amor que você tá sublimando no coração, você 
veio pra sublimar, pra sofrer, sofrer por Amor, então você vai sofrer pela dor, pela 
dor! A dor de um câncer, a dor, a dor até mesmo material, você cai, e vai se levantar 
daí a cinqüenta anos depois. 
 
 Muitas vezes, às vezes JESUS lhe ajudou e você não passou por aquilo, 
Salve Deus! 
 
 Outras vezes, outro encontro também que se dá aqui, à primeira vista 
você vê seu inimigo, você sente no coração, que é até mais fácil, é bem mais fácil 
você saber, porque a dita pelo Amor é bem mais difícil. Guardar as coisas de fora pra 
dentro é bem mais difícil, e se guarda! 
 
 Enquanto você está sofrendo por uma criatura que você ama, os seus 
Elítrios estão se despedindo de você, enquanto você está sofrendo por um desprezo, 
por uma onda que é tão fácil você se libertar, os seus Elítrios estão saindo! 
 
 Salve Deus! 
 
 E você está se libertando. Agora o outro, que você encontra e diz, se arma 
contra a pessoa: “Essa pessoa foi meu inimigo no passado...”, começa a guardar 
ódio, começa a guardar rancor, qualquer palavra serve pra brigar, pra desaninhar 
tudo, e às vezes no primeiro impulso vão às vias de fato, porque os nossos impulsos 
não foram reparados pelo nosso centro coronário, pelo nosso Deus Único. 
 
 Salve Deus! 
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 Agora, eu vou explicar aqui a vocês um outro fato. Existe, quando existe 
um casamento infeliz, quando o casamento é infeliz, vem a prova naquele tempo 
certo, as pessoas vieram pra ficarem unidos até aquele dia, ficam, e vem o 
desenlace, vem a separação. E existe tudo isso, são provas, você veio para aquela 
prova, há o desquite que nós chamamos aqui na terra, ou divórcio, existe tudo dentro 
da lei, se separam duas criaturas, que é melhor do que se matarem, tá certo? Tá 
bom. 
 
 Mas, o que eu me refiro a vocês, e a Espiritualidade não é contra, 
absolutamente, compreenderam? A Espiritualidade não é contra, absolutamente, 
tudo está certo desde que duas pessoas não possam viver juntas. 
 
 Mas, esses encontros não é só aqui no Templo não, é onde quer que 
estejam. Se você saiu bem de casa, Salve Deus! Faça primeiro um exame, a gente 
nunca assume um compromisso quando está ligado a outro, porque nós estamos 
ligados nos Planos Espirituais, e nós só servimos quando somos verdadeiros. 
 
 Eu vou contar a vocês uma das coisas que aconteceram, e que eu não 
esqueço nunca, e nesse fato eu tenho visto mil outros. 
 
 Salve Deus! 
 
 Um homem e uma mulher, na França, chamaram um certo Conde, e lá 
induziram ele, e ele assinou uma porção de coisas, depois teve, eu sei que tudo 
negócio de jogo, que é uma das coisas, das correntes que mais atrasam o homem, 
que os maiores crimes, que ainda estão pra se resolver na Espiritualidade, foram 
feitos em mesas de jogo, é o pior atraso do homem, são essas Falanges, inclusive os 
que não foram pegos, pela Bênção de Deus, eles estão com os Bandidos do Espaço. 
 
 Eu estou na maior proteção com você, se você insistir comigo eu abro a 
mão, porque eu sei que vou ter complicação com os Bandidos do Espaço, e eu tenho 
medo mesmo! É o único Espírito que eu corro mesmo, e não quero assunto, são os 
Bandidos do Espaço. 
 
 Então, eles levaram esse Conde. E aqui está sucedendo o fato que eu vou 
contar pra vocês, por isso que eu não quero que vocês tirem a mente do que eu vou 
dizer. Por último o homem apareceu morto, eles mataram o homem e tal, esse casal. 
 
 Este Conde morreu com um ódio tão grande, e foi se acrisolando, e virou 
esse Elítrio, essa “cabeça de macaco”, que todos nós, que todos vocês, eu tenho 
certeza que já viram umas “carinhas” assim perto de vocês, já viram um Elítrio? Tá 
bom. 
 
 E esse casal se evoluiu a ponto de vir parar na minha mão. Pela Bênção 
de Deus, se vocês vissem, que beleza de casal! Eu tenho certeza que eles, bom, eu 
tinha certeza que eles eram Almas Gêmeas, felizes os dois. 
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 Bem, eles eram Almas Gêmeas. E olhando a vida deles, tive a maior 
tristeza do mundo. Mas, nesse tempo, eu não podia, nesse tempo eu não podia dizer 
a uma pessoa: “Você está com um Elítrio...”, eu dizia assim: “Você está com...”, sei 
lá. Eu não tinha, as mentes não estavam preparadas como estão hoje. 
 
 Então eu ví que aquele Amor, aquela Compreensão ia se acabar. Veja, o 
Elítrio que estava com ela... Bom, desculpem, eles eram realmente Almas Gêmeas, e 
se sujeitaram a isso pra poderem sofrer, e pagarem, a reparação da dívida. 
 
 O Conde veio manifestado desde o nascimento, na encarnação dela, ele 
veio aqui assim, bem aqui no lado direito, o lado que não é do coração. 
 
 Salve Deus! 
 
 Então, eles vieram e Desenvolveram, chegaram a Desenvolver. Um dia 
aparece aqui um rapaz... aqui não, lá, aparece um rapaz, um rapaz muito culto, muito 
bacana. Quando ele chegou, que estava tomando o Passe com ela, ela estava na 
Linha de Passes, eu ví quando o Elítrio se mexeu. 
 
 Eu tive um susto, e fui e botei a mão assim no meio dos dois, esse 
impulso que a gente tem, sabe, botei a mão no meio dos dois. Aí, Mãe Yara disse: 
 
 “Neiva, não vá desmanchar uma coisa que no Plano Espiritual já está 
preparada. Se essa moça tiver princípios, princípio de Honestidade, se essa moça 
tiver moral, ela vai passar por tudo isso. E se não tiver se perde, porque vem a 
prova!...”. 
 
 Depois, eu fui pra casa. Bom, o fato é que daí a um mês começou tudo, 
essa moça se apaixonou por esse homem. O marido, um homem honesto, bacana, 
ela também. Se apaixonou, e ele a mesma coisa, tudo provocado pelo Elítrio! Estão 
me ouvindo direito, estão? Não vão fazer confusão. Tudo provocado pelo Elítrio. 
 
 Bom, por último, e olha, a confusão foi tão grande que quando, ele foi 
embora, o marido. E esse rapaz que também veio, se ele tivesse princípios morais, 
não é? Princípio de moral, ele não tinha feito o que ele fez. Quer dizer, a nossa 
conduta é uma coisa muito séria. 
 
 Bom, quando nós conseguimos libertar esse Elítrio, a moça ficou 
obsediada, e até hoje está num Sanatório no Rio de Janeiro... Até hoje está num 
Sanatório do Rio de Janeiro, bom, até a semana passada que eu me lembro que eu 
tive notícias. E o marido voltou pra Corrente, depois foi embora também, porque se 
desajustou. 
 
 Salve Deus! 
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 Por isso meus Filhos, é que eu digo a vocês que é preciso ter muito 
cuidado com os nossos impulsos, com as nossas intuições, a gente saber o que tá 
certo e o que tá errado, não é só, às vezes você encontra com o seu inimigo, e você 
sabe que se você matar ele você vai preso, e você não faz isso, mas a vontade sua é 
essa, não é? 
 
 Essas paixões também, que a pessoa abandona o lar, e sai, sabe quem 
está botando você fora de um lar? 
 
 Meus Filhos, eu quero ser pra vocês MÃE, eu quero ser pra vocês MÃE, 
eu prometo a vocês que tudo que vocês me escreverem eu queimo, eu jogo fora, eu 
devolvo aqui dentro, mas quando, se vocês forem atingidos por esses impulsos, seja 
como for, antes, vocês sempre acham que eu sou a consciência, eu digo pra vocês 
que tá certo ou tá errado, e vem de dentro, no dia que eu disser pra vocês que tá 
certo vocês continuem, porque está certo em nome de JESUS, porque JESUS terá 
os meus olhos, tem os meus olhos se eu disser errado. 
 
 Então, tenham cuidado, porque nós viemos com o nosso Elítrio. Às vezes 
ele não vem conosco porque nós não somos tão ruins, nós temos a nossa Evolução. 
Mas, muitas vezes, eles “entram” na gente na época certa do reajuste. E nós, que 
temos esta proteção maravilhosa, vamos acudir imediatamente. 
 
 Quando é uma coisa transcendental e naquele dia veio pra se acertar, eu 
mesma, quantas vezes eu já saí dos meus princípios, é, nos meus mesmo, não é 
que... eu quero ser o que vocês são, eu quero ser o que vocês querem ser, vocês 
não estão aqui pra se anular. Eu prefiro me anular a mim, as minhas coisas que eu 
gosto, os meus princípios, do que a vocês. Eu quero vocês como vocês são! Não, 
Deus me livre, é a coisa que eu tenho mais horror! 
 
 Quando eu comecei com o Pai Seta Branca, foi uma das coisas que eu 
disse: Meu Pai, eu não quero me anular! Faça tudo comigo, mas que não anule a 
minha personalidade! Eu não quero que vocês anulem as coisas que vocês gostam, 
que vocês querem fazer, graças a Deus! 
 
 Agora, tenham a preocupação de analisar, pelos seus frutos, os seus 
Princípios! 
 
 Salve Deus! 
 
 Olha, muitas vezes a gente reluta com as nossas coisas, e acaba 
chegando, atingindo talvez o que a gente não quisesse atingir. Aí tá certo, aí é uma 
coisa mais séria, de ordem Transcendental, mas, a gente deve sempre lutar pelo que 
é bom, pelo que está certo. 
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 Aqui é a Cura de tudo, de tudo a gente tem Cura aqui. E depois, eu 
perguntei à Mãe Yara: “Mãe Yara, quem é a Alma Gêmea dessa moça finalmente?” – 
E Ela falou: “Bom, a Alma Gêmea dessa moça era o esposo dela”. Mas a dívida era 
tão grande, o crime deles era tão grande, tanto que, quando ela viu que fez as coisas 
erradas, ela enlouqueceu, perdeu completamente a razão, ficou louca mesmo, sem 
atuação e nem nada. E não foi atuação do Elítrio dela, o Elítrio dela saiu! 
 
 Salve Deus! 
 
 Vocês estão entendendo? Então, agora vocês imaginem que diferença, 
vejam a Bênção de Deus, eles dois chegaram, vieram se amando desde as Vidas 
Transcendentais que tiveram, vieram se amando, haviam de encontrar esse Espírito, 
e esse Espírito não era nada menos e nada mais do que um cúmplice, não é? A 
vítima mesmo estava com ela. 
 
 Então eles se encontravam, teriam este Amor da Terra, que é tão 
passageiro, ela sentiria todos o recalque, todos os sofrimentos que ela havia 
marcado, que Deus havia dado como reparação daqueles Espíritos, com aquela dor, 
talvez a saudade e o desencontro com aquele Espírito, o Elítrio se evoluía... 
 
 Mais uma vez, a gente fazendo as coisas erradas, quantas vezes físicas, 
como disse Pai Seta Branca: É de fato a mesma Lei que nos conduz a Deus! 
 
 Se desta vez ela tivesse respeitado o casamento, se ela tivesse tido Moral 
suficiente... Não é? Aquilo tinha passado, o Elítrio se evoluía, ela deixava de amar 
aquele homem e, no entanto, aconteceu tudo errado... 
 
 Ela está no Sanatório, eu tive notícias dela essa semana passada. E ele, 
também deve estar sofrendo, porque eles dois eram tão... Se amavam tanto, viviam 
tão juntos... 
 
 Salve Deus! 
 
 Meus Filhos, graças a Deus nós temos exemplos vivos das coisas que nós 
curamos, das coisas que nós evoluímos. Nós não buscamos em livros, nós não 
estamos aqui pra aprender e nem pra comparar as teorias, a nossa Mensagem é 
viva, de Amor, e que nestes últimos dias, nós temos que estar firmes, porque as 
tentações, os desencontros, tudo isso vive na nossa vida. 
 
 E ao mesmo tempo, eu quero explicar a vocês, eu disse apenas a vocês, 
que vocês mesmos examinem a vocês, e se estiver difícil eu estou aqui, pra dizer a 
vocês o que precisa fazer, que naquele tempo eu não pude dizer pra essa moça, eu 
não tinha a capacidade, e nem ela tinha a capacidade de me ouvir... 
 
 Salve Deus! 
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 Mas, hoje nós temos! Eu estou dizendo apenas a vocês pra examinar, não 
estou dizendo a vocês pra deixar de fazer! Examinar pra não cair em contradição! 
Mas, não estou dizendo a vocês que eu me aborreço, que eu não gosto, não! 
 
 Eu quero dizer a vocês que eu amo tudo que vocês fazem, tanto que 
quando alguém vem falar de vocês pra mim, não de mim pra vocês... 
 
 Salve Deus! 
 
 Eu não sei, é uma coisa muito fina, por isso que eu peço a vocês pra 
sentirem bem o que eu disse, e eu vou repetir, eu não estou dizendo pra vocês não 
fazerem, só estou dizendo que quando fizerem impensadamente alguma coisa, 
saibam que vão arcar com as conseqüências! 
 
 Salve Deus! 
 
 Compreenderam? Vamos continuar a nossa vida! 
 
 E quero também dizer a vocês meus Filhos, que nossa Força está tão 
Grande, tão Poderosa, tão Poderosa que às vezes, até mesmo inconsciente, nós 
estamos fazendo coisas maravilhosas, não só na Vida Material, como na Vida 
Espiritual, nas nossas caminhadas cármicas. 
 
 Meus Filhos, quando sentirem a dor, quando sentirem que seu caminho tá 
doloroso demais procure fazer uma Mentalização. Faça esse movimento, se você 
estiver na sua casa, faça isso, aperte o Plexo, que o Plexo é o mesmo, o Centro 
Coronário, faça assim, pra dentro, receba as vibrações da sua Energia Cármica, faz 
e volta tirando, respira e depois leve a palma da mão aqui, os dedos cruzados, não 
leve até a ponta, até onde o seu braço alcança, porque você foge da sua aura, e 
receba a sua Energia Cármica. 
 
 Se você estiver na rua, e naquele instante você precisar de uma Energia, 
você não vai fazer isso. Mas faça assim, um sistema Indiano, respire pra dentro, e vá 
soltando devagarzinho, imediatamente você adquire sua Energia. E se você está 
cheio de distúrbio, faça o contrário, você solta pela boca, você emite pela boca, um 
pouco de cada vez. 
 
 Dá aquele impulso, você quer fazer um negócio, vai fazer, você faz isso, 
você respira pelo nariz e solta pela boca. 
 
 Se você quer adquirir forças, você está fraco, você faz isso, sua Aura tá 
aqui, a sua Força gira, não tem nada a ver com suas apreensões, aqui é a linha do 
pensamento, leva a mão aqui. A Energia se transforma, às vezes você sente até 
sono, você pode até sentir que está com a cintura fina. 
 
 Salve Deus! 
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 Vocês, do jeito que vocês repararam, eu faço muito com vocês, sempre 
que posso eu faço com vocês, outras vezes eu até peço, é porque eu sou carregada, 
e eu jogo na sua aura, quando você me chama eu lhe atendo com mais facilidade. 
Até já é uma mania que nós temos, não é? Vocês pegam em mim, me passam a 
mão, aquilo é Energia. Mas isso quando nós estamos em Trabalho, não é? Quando 
você fizer isso você vai estar em Trabalho. Aí você pega uma Energia, que é a sua 
Energia, não é a dos outros não! 
 
 Esse negócio de dizer que vocês recebem de mim, quando vocês 
precisam eu tenho, mas não serve de vocês pra mim, estão compreendendo? 
Porque cada Mediunidade, por causa dessa Força que eu tenho que me Transportar. 
 
 Salve Deus! 
 
 E agora, nós vamos terminar, é uma das coisas também que eu não 
completei, eu quero dizer pra vocês Domingo, falar com vocês, sobre a atuação do 
Espírito Vivo, sobre a Possessão que tá se dando muito aqui também! 
 
 A Possessão é uma atuação do Espírito Vivo. Agora, pra um Espírito atuar 
no outro, é preciso que exista uma ligação Cármica ou Transcendental, mas atinge 
mesmo! 
 
 E o Médium de Incorporação, ele é muito difícil pra ele fazer uma 
Possessão, nós temos muitas dificuldades, e mesmo não teria capacidade, a 
Possessão. 
 
 Agora, a Faculdade Mediúnica do Doutrinador é fácil, se ele não estiver 
com a Mente firme ele é perigoso! Até um caso de Obsessão! 
 
 Ser “possuído” é qualquer um, desde que tenha uma ligação 
Transcendental. 
 
 (Pergunta) Tia, é mais difícil o Médium de Incorporação fazer a Possessão 
no outro, ou receber do outro? 
 
 Salve Deus! 
 
 “Fulano tá vibrando em mim...” Não tem isso? “Puxa, ele é Macumbeiro, 
ele é perigoso...”. Entenderam? Não é assim que se fala? Por exemplo, em mim, 
uma Possessão, atinge uma Possessão em mim, e eu não vejo! Entenderam? Eu 
não vejo a Possessão! Eu sei que eu estou com uma Possessão qualquer, mas não 
sei, e tem uma qualidade de Espírito que quando pega, pega mesmo. 
 
 Salve Deus! 
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 Olha, uma vez, quando eu tava recebendo minhas lições, parecia que eu 
estava caminhando com Pai Seta Branca, Pai João e outros Espíritos... E eu olhei 
assim, e tinha aquele monte de serpentes, quando eu ví eu tava com uma varinha na 
mão. Pai Seta Branca disse: 
 
 “A gente nunca deve despertar as serpentes Fia...”. 
 
 E o Pai Seta Branca, Ele fala comigo sempre assim, por parábolas: 
 
 “A gente nunca deve despertar as serpentes Fia, elas são muitas e pode 
ser que nem todas elas sejam suas amigas...”. 
 
 
 Então, a gente deve respeitar! E depois disso aí eu voltei ao corpo, quer 
dizer que eu to só recebendo lição, ficou gravado em mim. A gente nunca deve, por 
exemplo, se eu batesse com a varinha, elas acordavam zangadas, não é? 
 
 “– Em quê que você trabalha?”. 
 
  “– Ah, eu trabalho num Terreiro, faço despacho, faço isso, faço minhas 
obrigações...”. 
 
 “– Ah, que bom, eu não conheço...”. 
 
 Eu falo que não conheço, quanto mais vocês! Entenderam? Enquanto 
você vestir essa Indumentária e respeitar a sua Doutrina, nada te pega! Todo mundo 
tem que saber que nós somos daqui. A gente andando direito, a gente nunca faz 
inimigos, a gente tá sempre fazendo amigos. 
 
 Salve Deus! 
 
 Sobre os Trabalhos nos Tronos, mais uma vez eu quero avisar a vocês, 
depois que o Médium... Se ele se manifestar por ele, graças a Deus! Se ele mudar 
de Mediunidade, graças a Deus, ele está feliz, ele está dentro do que ele quer. Mas 
absolutamente, nenhuma Entidade, e nem a minha Clarividência é capaz de 
distinguir um Doutrinador de um Apará. 
 
 Basta dizer a vocês que o Doutrinador, ele incorpora também se ele 
quiser, ele pode pegar um Caboclo. E depois? Vai ficar só no Caboclo, não é? Ele 
não se realiza, e é perigoso de entrar uma Interferência, fica aquele Médium dando 
trabalho, enchendo a gente de perigos aqui dentro. 
 
 Não existe Entidade que, incorporada, manifestada sobre um Aparelho, 
tenha a capacidade de dizer que ele é Doutrinador, ou ele é Apará, não existe! Olha, 
eu tenho dezoito anos de luta constante com as duas Mediunidades. 
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 O Médium que incorpora realmente, às vezes eu sei que o Médium é de 
Incorporação, como em alguns casos que eu ví, mas quando uma pessoa que está 
sem um Doutrinador, a família não é toda daqui, e tudo, e muitas vezes eu digo: É 
Doutrinador, passa pra Doutrina! Fica na Doutrina. E tô sempre vigilante, tô sempre 
pedindo a Deus que ele se realize na Doutrina. Às vezes, quando se resolve, ele 
volta pra Incorporação, ele incorpora, mas isso é uma coisa dele pra ele, ele passa 
pra Incorporação ele mesmo. 
 
 Puxa vida, se eu, através de tantos trieiros por aí, de Etérico, eu não vejo 
a aura do Anjo? Quanto mais um Espírito que está manifestado no Aparelho, um 
Aparelho semi consciente, que naquele instante que ele está dando a Mensagem mil 
ondas passam por ali, até mesmo a Força Vital, e não tem a capacidade de ver a 
outra aura. E eu acredito que, até se for um Anjo, ele não tem essa capacidade! 
 
 Salve Deus! 
 
 O Tião está batendo nas minhas costas aqui, ele pediu pra falar aqui 
sobre a Humildade dos Mestres, a maneira de falar, grosseira... 
 
 Salve Deus! 
 
 E pedir aos Mestres, pra aproveitarem ao máximo as incorporações, mas 
sempre sabendo distinguir as Forças, analisando as Mensagens, ter sempre na sua 
frente, analisar o Médium dando a face, tanto o Apará quanto o Doutrinador, sempre 
analisando como se estivesse diante de uma árvore que produz o bom fruto. Nunca 
abrir sua guarda o Mestre à sua frente, de maneira que, tanto o Doutrinador como o 
Apará, deve sentir na sua frente, vendo sempre naquele Médium, analisando seus 
bons conhecimentos, seus bons frutos – Mensagem de Tião. 
 
 Salve Deus! 
 
 Meus filhos, vamos agora entrar na Lei do Auxílio. 
 
 Salve Deus! 
 
 É a grande Lei que nós vivemos, tá todo mundo lá fora nos esperando, 
vejam como nós somos privilegiados, todo mundo tá atrás de fazer uma caridade, de 
casa em casa, pelejando pra fazer cultos dentro das casas, não é? E nós ficamos 
aqui conversando, evoluindo, e a caridade lá fora esperando. Ainda vamos preparar 
pra entrar na aula de Auxílio, pra depois auxiliar os outros. 
 
 Salve Deus! 
 
 Nós somos bem privilegiados, e não se esqueçam, vamos nos esmerar 
mesmo. Este ano devem estar preparados dois fenômenos aqui neste Planeta.  
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 Eu quando eu estou pra lá, eu não sei qual é o País ou o Estado, porque 
tudo é igual, mas vai ser aqui neste Planeta, dois fenômenos maravilhosos. Até eu 
acredito que nós temos que nos preparar, porque são até coisas que nós nem 
conhecemos. 
 
 Salve Deus! 
 
 Mas, quando todo mundo estiver alarmado, nós estamos calmos. Não se 
esqueçam daquela Mensagem do Pai Seta Branca, que centil por centil ela vai 
passar, aquela lá, que está lá na serra. 
 
 Salve Deus! 
 
 Salve Deus! 
 
 E, meus Mestres, eu pediria à Terezinha que pudesse colocar aquele Hino 
novo, eu gravei, pra vocês cantarem neste Vale, harmonizando, eu gravei lá, eu 
mando levar pra vocês. 
 
 Salve Deus! 
 
 Aconteceu também um fenômeno, de uma voz direta de Umarrã, numa 
gravação, desse famoso gravador, que tá tão falado, mas eu não toco, eu não quero 
mostrar isso a vocês, apesar de que o técnico veio e viu, disse que não há condições 
de colocar ali a Mensagem como foi colocada, uma que não estava nem gravando, 
um fenômeno assim maravilhoso, mas um Mestre aqui disse que vai trazer um 
Indiano, e depois que ele ler a Mensagem é que nós vamos falar sobre ela. 
 
 Salve Deus! 
 
 Foi uma coisa muito bonita, mas eu quero ainda que seja vista, porque 
Umarrã, ele é Indiano, a não ser que, mas pelo menos algumas palavras ele deve ter 
na nossa linguagem. 
 
 Salve Deus! 
 
 Meus filhos, vamos ter mais resignação com as nossas passagens 
cármicas. Estão acontecendo coisas difíceis mesmo, mas são coisas que nós viemos 
pra passar, sofrimentos, coisas... 
 
 Salve Deus! 
 
 E não pensem também que passa despercebido de mim alguma coisa, ou 
dos nossos Mentores... 
 
 Salve Deus! 
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 Os nossos Grandes Ministros estão todos conscientes do que estamos 
passando. 
 
 Salve Deus! 
 
 E agora, vamos pedir a JESUS... 
 
 Salve Deus! 
 
 Meus Filhos, essa Estrela de hoje, a primeira Consagração foi pra esses 
jovens, que estão se desencaminhando em drogas. Essa Estrela foi quarta-feira, e 
essa primeira Consagração de hoje foi pra tirar esses Espíritos desses jovens que 
estão se acabando, estão se desvirtuando, jovens que nós temos tanta esperança, 
que nos dá tanta esperança no futuro, que estão sob o domínio dessas drogas. 
 
 Então, eu pedi a esses Espíritos, pedi ao Pai Seta Branca, e esses 
Espíritos, chegou uma grande parte hoje e já foram passados. Agora tem uma outra 
leva, que depois eu falo pra vocês... 
 
 Salve Deus! 
 
 Vamos neste instante, entrar nos Castelos, e não façam a Contagem. 
 
 Salve Deus! 
 
 Essa região, é o Doutrinador que tá tomando a frente. Nós Aparás temos 
que apertar o pé, senão nós ficamos pra trás. Teve cinco ou oito Aponas, 
Doutrinadores. Cadê as esposas, as noivas desses Doutrinadores? É, precisa 
doutrinar em casa também, não é só do lado de fora não. 
 
 Salve Deus! 
 
 Vamos elevar os nossos pensamentos a JESUS... 
 
 JESUS, DIVINO E AMADO MESTRE! Ilumine as nossas mentes, que nos 
seja possível esse ano do Céu e da Terra! 
 
 Salve Deus! Mestres Aparás, se levantem sem fazer ruído. 
 
 JESUS! 
 
 Nesta Bendita hora, pedimos a saúde, o encaminhamento das nossas 
vidas. Peço da vida material dos meus filhos que se encontram aqui, e daqueles que 
não puderam chegar e estão conscientes em seus lares. 
 
 JESUS! 
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 Na Força do Jaguar, e das Ninfas do Amanhecer, na Força do 
Doutrinador, na Força do Apará, neste instante JESUS, que essa força, que essa 
Junção seja individual, aos seus amores, aos seus lares, ao alívio de seus carmas. 
 
 JESUS! 
 
 Ilumina as nossas consciências. Que sejam cobertos Jesus, pelo mais 
puro Mantra desta festa. 
 
 Pai nosso que está nos céus e em toda parte, santificado seja o 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 
dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em 
tentação, mas livra-nos do mal, porque só em Ti brilha a luz eterna, a luz do reino, da 
glória e do poder por todos os séculos sem fim! 
 
 OH JESUS! 
 
 Que a Força Bendita do Povo de Cachoeira, das Ninfas do Amanhecer, 
venham até nós. 
 
 (INCORPORAÇÃO SEREIAS) 
 
 Salve Deus! 
 
 Vamos elevar o nosso pensamento a JESUS! Vamos nos recompor. Eu 
agradeço neste instante ao Povo de Cachoeira e às Ninfas de Yemanjá. Graças a 
Deus! 
 
 Pai nosso que está nos céus e em toda parte, santificado seja o 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 
dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em 
tentação, mas livra-nos do mal, porque só em Ti brilha a luz eterna, a luz do reino, da 
glória e do poder por todos os séculos sem fim! 
 
 Salve Deus! 
 
 Graças a Deus meus Filhos! 
 
 Podem se sentar as Ninfas Lua, os Aparás. Graças a Deus! 
 
 Já dizíamos um ciclo, que já estamos no segundo, e cada dia a nossa 
Contagem está mais maravilhosa e mais luminosa. 
 
 Salve Deus! 
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 E agora eu peço a Força do Jaguar! Doutrinadores, vamos elevar os 
pensamentos a JESUS! Graças a Deus! 
 
 (Três elevações) 
 
 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito, Salve Deus! 
 
 E agora, eu peço a todos vocês a Prece do Jaguar, e tão logo termine, eu 
peço pra todos cantarem o Hino do Mestrado, e os Mestres saírem pela Cabala. 
 
 Salve Deus! 
 
 Os Mestres não precisam fazer a Preparação, todos os Médiuns Iniciados 
já podem ir para os Tronos, fazerem sua Preparação com Pai Seta Branca, com 
Jesus, e não precisam entrar na Fila pra Mayanty, diante desta Contagem, já está 
feita a Preparação. Graças a Deus! 
 
 (1º Mestre Jaguar – Trino Arakén / Mestre Nestor) 
 
 Salve Deus! 
 
 Meus Mestres, meus irmãos, vamos mais uma vez, emanar as nossas 
vibrações junto à nossa Mãe Clarividente, à nossa Mentora, para que os Mantras que 
vamos emitir neste instante possam ser utilizados por Ela. 
 
 Salve Deus! 
 
 (Prece de Simiromba) 
 
 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito, Salve Deus! 
 
 

Tia Neiva 
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