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As Ninfas do Amanhecer 

 

Querida filha, Salve Deus! Minha filha, conheço bem os caminhos que você 

está percorrendo. Anime-se confiante porque você tem forças suficientes para 

manter-se sempre em equilíbrio. Os nossos dias estão difíceis e conturbados, 

precisamos de muita fé e muito amor, para conservarmos em harmonia nosso 

Centro Coronário, que é nosso Sol Interior. Com o coração cheio de amor você 

escolheu empreender esta viagem, para enfrentar com otimismo e coragem todas 

estas dificuldades, no reajuste de seus débitos transcendentais. São nossos 

“vizinhos” que nos conduzem às alturas e ao mais alto grau de evolução. Não se 

deixe levar pelo negativismo, nem pelo desânimo, pois, você tem um Sol Interior 

que precisa expandir sua luz. Após esta fase, difícil, tudo irá clarear sua mente, 

estará firme e você se sentirá segura, realizada e feliz. Minha filha, é preciso que 

a cada instante você esteja em harmonia consigo mesma, para que possa ser a 

irradiação da verdade e do amor, para iluminar àqueles tão carentes de luz e calor. 

A hora exige de nós, perfeita sintonia em Deus, para que sejamos Magos do 

Evangelho na Nova Era. Estou sempre pedindo por você em meus trabalhos para 

que consiga sua total realização e que sua vida espiritual lhe ofereça segurança e 

muita luz. Prossiga firme sua jornada confiante em Jesus e Pai Seta Branca, que 

tudo será mais fácil e menos cansativo.  

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

 

 

  



 

O Vale do Amanhecer 

 

Salve Deus! Meus Filhos, O Vale do Amanhecer é um Templo de amor, 

onde todos somos iguais. Aqui, há um só coração, um só pensamento. Um Templo 

Espiritista, único Templo onde as pessoas não se entreolham, porque as suas 

vestes são iguais, calçam o mesmo número, os seus cabelos são límpidos, seus 

olhos, como todos! Aqui, não há distinção de classes! Aqui, não há distinção 

social! Aqui, é uma sociedade de amor, de um único senhor: É o Caminheiro! Ali, 

ao lado de sua Cruz. É o Simbolismo perfeito do Nazareno, andando sobre as 

planícies, sobre os montes, sobre as margens do Jordão. Está ali, o Caminheiro 

preparado, preparando você, para o Sétimo! Para o fechamento do ciclo deste 

Planeta. 

 A Mãe em Cristo, 
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Apresentação 

 

 Salve Deus! 

Criei este documento com o objetivo de mostrar um pouco sobre a história 

das falanges missionárias do Vale do Amanhecer. Muitos ainda têm dúvidas de 

qual falange escolher. Saiba que você não é obrigado(a) a entrar para uma falange 

e nem ter pressa nessa escolha. Sinta-se à vontade para ler as histórias, observar 

as indumentárias e entrar na sintonia para essa tão importante decisão. Perdoe-

me se faltar alguma informação, fiz o possível para reunir a maioria das dados 

que pude encontrar. 

 

O Livre-Arbítrio impera em nossa Doutrina, por isso nós nos tornamos 
responsáveis pelas nossas decisões, arcando com seus méritos ou seus ônus. 

Uma das primeiras decisões, que é apresentada a uma Ninfa, é a escolha de 
sua Falange Missionária! Para completar toda gama de forças a sua disposição, 
todas as Ninfas devem escolher sua Falange Missionária. 

 

Pode parecer simples e encantador escolher uma Falange, envergar uma 
belíssima indumentária e ocupar uma posição destacada em determinados 
trabalhos. 

 

Porém... 

 

A escolha de uma Falange Missionária se registra também nos Planos 
Espirituais, não é apenas o encantamento pela “cor do vestido”. É um 
compromisso de servir no Templo e quando estiver “fora do físico”, em nossas 
jornadas noturnas. 

 

Portanto, para escolher uma Falange, não basta apenas “achar bonita”! 

 

Tem que conhecer as funções, os trabalhos que assumem, identificar-se 
com o Canto e preferencialmente com sua Primeira, ou a Regente de seu Templo. 
 

Assistir uma reunião, saber algo da história da Falange e conversar com 
outras componentes, para ver se há afinidade com as futuras companheiras, 
afinal terão que conviver juntas em vários trabalhos, e sem afinidade, dificilmente 
há sintonia. 

 

Como escolher ser Samaritana se não está disposta a servir humildemente 
em diversos trabalhos? As Samaritanas, por exemplo, embora a princípio 
pareçam ser destacadas seguindo a frente das Cortes, trabalham muito em 
diversas escalas e são muitíssimo exigidas! 

 

Como ser Yuricy se não possui uma grande capacidade de concentração e 
domínio do cansaço em seus longos e precisos Cantos? 

 

“ 
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Não me estenderei falando de Falange por Falange, foram apenas 
exemplos da necessidade de refletir muito antes de realizar esta escolha de 
maneira definitiva. 

 
Não há como escolher uma Falange onde a primeira ou sua Regente não 

lhe agrada, ou sem ter sintonia com as companheiras. 

 

Também não há como ingressar em uma Falange sem conhecer seu Canto 
e compreender bem suas obrigações dentro do Templo. 

 
Minhas irmãs, é compreensível que nos fascinemos inicialmente quando 

recebam um convite, mas a decisão é exclusivamente sua e NÃO HÁ PRESSA!!! 

 

Você pode sim, ficar, o tempo que considerar necessário, sem Falange! Não 
se rendam ao primeiro convite ou a um vestido presenteado! Tenham consciência 
de que assumem espiritualmente também esta missão! Seu ‘vestido de gala’ de 
nossa Doutrina deve ser conquistado passo a passo, em conjunto com a segurança 
da escolha. 

 
Uma Falange deve ser para toda a vida, mesmo as mais jovens, que antes 

de completar 16 anos só podem escolher entre Gregas, Mayas e Nityamas, são não 
houver sintonia entre estas opções, é preferível deixar para fazer a escolha mais 
tarde. 

 

Uma troca de Falange deve ser uma situação excepcional, jamais uma 
regra permissiva. Por isso a necessidade de segurança ao realizar a escolha que 
tem a mesma importância e seriedade que a escolha de um Adjunto! 

 
A Ninfa Centuriã, que ainda não escolheu sua Falange Missionária é 

denominada de ‘Ninfa Juremá’. 

 

 Salve Deus!” 

 

Kazagrande 

 
 

Ninfa Lua Tupinambá Marília Dias 
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Carta Aberta n. º 7 

  

Vale do Amanhecer, 09 de abril de 1978 

 Querido Filho Jaguar, Salve Deus! Meu filho, dias luminosos, de grandes 
acontecimentos e manifestações estão se aproximando e nós, a velha tribo 
Espartana, conservando a nossa Individualidade vamos unidos num só 
pensamento por este universo tão perfeito, impregnando o amor, a fé e a 
humildade de espírito em todos os instantes. Somos Magos do Evangelho e como 
espadas luminosas vamos transformando e ensinando com nossa força e 
conhecimento, aqueles que necessitam de esclarecimentos.  

 

É somente pela força do Jaguar, nesta Doutrina do Amanhecer e na 
dedicação constante de nossas vidas, por amor, que podemos manipular as 
energias e transformar o ódio, a calúnia e a inveja, em amor e humildade, nos 
corações que doentes de espírito permanecem no erro. Quantos se perdem por 
falta de conhecimento e por não terem a sua lei. Nós temos a nossa lei, que é o 
amor e o Espírito da Verdade.  

 

Vamos amar e na simplicidade de nosso coração distribuir tudo o que 
recebemos na Lei de Auxílio aos nossos semelhantes. Somente a vontade de Deus 
nos tem permitido afirmações tão claras nesta passagem para o Terceiro Milênio. 
Somos a força do Sol e da Lua; somos um povo esclarecido e temos em nosso 
íntimo o amor e o Espirito da Verdade. Temos o poder em nossas mãos e 
assumimos o compromisso de fazer da nossa missão o nosso sacerdócio pleno de 
amor. O Pão que alimenta nosso espírito e nos dá a vida é a força doutrinária. 

 

 Temos o poder mas, para sermos úteis e eficientes, é preciso que tenhamos 
equilibrada e firme a nossa mente e cultivemos a humildade. Vamos levar mais a 
sério o nosso compromisso e busquemos sempre em nossas Origens e em nossas 
Heranças, a energia e a segurança para que possamos seguir com perfeição a 
trajetória que escolhemos, quando assumimos vir a este planeta para redimir as 
nossas culpas e débitos contraídos em outras encarnações.  

 

Vou sempre em Xingú, em busca das mais puras energias para o conforto 
e harmonia da cura do corpo e do espírito e desenvolvimento de vossas vidas 
materiais. Força de Xingú é força vital. Meu filho, vamos elevar a nossa mente a 
Jesus e que nossas vibrações cheguem constantes ao Oráculo de Simiromba, 
emitindo e irradiando o amor. 

 

Que a Conduta Doutrinária e a conduta de sua vida de Caminheiro, seja 
perfeita para que possa equilibrar os Três Reinos de seu Centro Coronário e seu 
Sol Interior possa irradiar sua luz bendita. O Homem equilibrado é a Presença 
Divina na Terra, realizando com sua mente sábia uma constante conjunção dos 
dois Planos, levando sua vida na simplicidade e disponibilidade, a iluminar com 
seu Trabalho Espiritual constante.  
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Sinto a cada instante as vibrações de cada um de meus filhos e estou 
sempre procurando aliviar as suas dores. Sei que dores e angústias afligem o seu 
coração e que pesado é o seu fardo. Meu filho, os nossos destinos Cármicos tem 
exigido de nós momentos de grandes sofrimentos mas, confiantes vamos 
prosseguir em nossa caminhada em busca de mais evolução e das realizações que 
desejamos.  

 

É somente pela dedicação cheia de amor de nossas vidas na Lei de Auxilio, 
que conseguimos aliviar nossos momentos Cármicos. Com o nosso Trabalho 
Espiritual podemos nos evoluir e dar tudo de nós. É curando as dores dos nossos 
irmãos que curamos as nossas dores e sofrimentos.  

 

Jesus lhe conceda o entendimento e a sabedoria, para que esta mensagem 
seja para você um caminho seguro e aumente o seu entusiasmo nesta sua jornada. 
Que em todas as horas esteja o seu espírito possuindo a paz interior.  

 
Seja esta cartinha um despertar da Mãe em Cristo.  
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1. Nityamas 
 

“As Nityamas viviam em um pequeno povoado de onde os 
homens mercenários, guerreiros, partiam e as deixavam sozinhas. 
Elas tinham a devoção com o Devas, Deus das Nuvens, e por isso 
se chamavam Nityamas – o mesmo que Filhas de Devas. Faziam 

grandes fogueiras e chamavam a chuva. Diziam que sua praga ou 
agouro pegava como o Mal ou como o Bem.”  (Tia Neiva, s/d) 

 
s Nityamas surgiram na Planície Peloponense, numa povoação de 
onde os homens saiam em grandes tropas mercenárias para as 
guerras, deixando as mulheres para cuidar das casas. As batalhas 

cruentas causavam enorme mortandade, e poucos voltavam, geralmente 
aleijados ou com graves ferimentos. 

Um grupo de moças se reuniu a uma pitonisa chamada Magdala, Madrinha 
dos Devas, que trouxera da Índia poderoso sacerdócio, com muitos 
conhecimentos esotéricos, tratamentos com ervas e trabalhos espirituais. 

Magdala fora expulsa de uma grande cidade, onde uma doença 
desconhecida se alastrou rapidamente, matando grande parte da população antes 
que os médicos locais pudessem saber do que se tratava. Magdala havia 
conseguido muitas curas, sem nada cobrar de seus pacientes, o que originou 
imensas filas diante de sua porta, gerando ódio das autoridades e médicos, que a 
expulsaram.  

Magdala deu ao grupo de moças o nome de Nityamas. Elas faziam 
fogueiras, invocavam espíritos, trabalhando para proteção dos homens que iam 
às guerras, e estes, após longa ausência, retornavam a seus lares sãos e salvos, 
após as batalhas. 
  Animadas com a força de Magdala, que tinha a Voz Direta do Céu, as 
Nityamas trabalhavam com confiança e o espírito de guardiãs que possuíam era 
tão sincero e sublime que alimentava suas vidas.  A fama delas se espalhou e 
muitas princesas e fidalgas que estavam solitárias por terem seus companheiros 
partido para as guerras, se apresentaram para ser uma Filha de Devas, uma 
Nityama. 
  Dentro da tradição cigana, dançavam ao redor de fogueiras, de onde 
recebiam energias, liam mãos, profetizavam, representavam peças, sempre 
cobrindo seus rostos com véus, que só eram retirados pelo noivo no momento do 
casamento.   

Eram temidas por toda aquela região, pois, como Filhas de Devas, tinham 
poderes para controlar as condições meteorológicas, invocando Deuses, 
desencadeando tempestades.  

Os homens que ficavam na aldeia, inválidos ou muito jovens para 
participar de combates, começaram a ajudar as Nityamas, e receberam sua 
consagração como Magos, Filhos de Devas, após desenvolverem sua mediunidade 
e adquirir poderes espirituais.  

Como as Nityamas tinham dificuldades materiais, faziam suas roupas com 
pedaços de tecido colorido, razão pela qual, no Vale do Amanhecer, suas 
indumentárias são formadas por nesgas coloridas.  

Como é uma falange destinada às crianças e adolescentes, a partir dos 12 
anos pode ser usada sua indumentária, mas, até completarem 18 anos, só poderão 

A 
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ficar no Templo até às 20 horas. Nityamas e Magos formam filas magnéticas, 
fazem corte para os rituais, imantram o ambiente e acendem a Chama da Vida. 
  As Nityamas Madruxas (*) foram instituídas em 1981, após o casamento 
da Primeira Nityama Ana Maria, ninfa do Adjunto Adejã, Mestre Fróes, 2º Filho 
de Devas, que foi a primeira Madruxa consagrada. Passa a Madruxa a Nityama 
que se casa. Madruxa é a madrinha das Nityamas. 
   

Nityamas e Magos são classificados na Falange Sublimação. O Adjunto de 
Apoio das Nityamas é o Adjunto Alássio, Mestre Moraes, sendo seus prefixos Isis 
e Isis-Ra.1 

 

 
Mãe Magdala e Mãe Madruxa  

 
As madruxas 

  
Quando a 1ª Nityama Ana Maria se casou, Koatay 108, avaliando seu 

quadro espiritual, em que se delineava sua missão junto às jovens, não quis que 
outra ninfa assumisse o comando da falange e, assim, designou-a como Madruxa, 
que na linguagem das Nityamas, significa “madrinha”. 
   Com o passar do tempo, as Nityamas começaram a casar e formaram as 
Madruxas, uma falange que, na realidade, não existe nos planos espirituais.1 

 
Canto das Nityamas 

Ó, Jesus, eu sou a Nityama do lenho e das paixões. Fiz mil chamas, subi e 

cheguei até os Devas. Recebi suas bençãos e roguei, de joelhos, pelos meus 

amores. Jesus, aqui estou para te encontrar! sou eu quem canta, abrindo os 

caminhos do meu mestre jaguar. Estou a manipular as forças com ternura, até 

que meu mestre, Mago deste  Amanhecer, que juntos acendemos a chamada vida, 

iluminando os caminhos dos mestres que descem do Reino Central, de suas 

jornadas, e passam por aqui, vindos carregados de energias. Ó, Jesus! Ó, meu Pai 

Seta Branca! Ó, Simiromba de Deus! Partirei sempre com - O -// em  Cristo Jesus. 

Salve Deus!  
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Canto das Nityamas no trabalho de turigano 

Ó, Deus Apolo, unificado em Cristo Jesus! Revistai 

aqui o Teu povo, que na força absoluta de Simiromba. 

Nosso Pai, Prepara o espírito espartano na figura do 

mestre jaguar, Para que sigam os seus caminhos materiais 

Na força deste turigano. Que sigam todos, todos 

protegidos de qualquer corrente negativa, e que somente 

o amor encontre acesso em todo nosso ser! E, para que 

novas forças venham vibrar. Peço a presença da Guia 

Missionária, na força absoluta da 1ª Guia Missionária 

Aragana Verde Isis! Assim, confiante, Jesus querido, sigo 
com -0-//, Em Cristo Jesus. 

 

Nityamas – Uso do Véu 
 

Salve Deus! 
 

O véu é uma das principais formas de identificação da Nityama, devendo, 
portanto, ser tratada com carinho e respeito, estando sempre dentro do padrão. 
O comprimento correto, a forma arredondada nas pontas e a limpeza são 
imprescindíveis na apresentação do véu. 

Cobrir o rosto com o véu faz parte das heranças trancedentais, aonde as 
jovens (Nityamas) dançavam em volta das fogueiras e ao serem pedidas em 
casamento, descobriam o rosto, demonstrando assim, que já eram 
comprometidas. 

Hoje, o véu, simboliza a pureza do espírito da Nityama e é por isso que, 
quando a nityama se casa, ela entrega a tiara e o véu para a primeira ou sua 
representante, mostrando que ela já é comprometida e já está trocando de 
roupagem tornando-se uma Nityama Madruxa, que também possui o véu em seu 
pente. 

A Nityama deverá cobrir o rosto em todo ritual que estiver representando 
sua Falange Missionária. 

Ana Maria Fróes - 1ª Nityama 
 

Chama da Vida no Turigano  
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2. Gregas 
“As Gregas são as helênicas. Sua permanente lança na mão  

simboliza a muralha ou paredão que fizeram ao defender,  
por mais de uma vez, Helena de Tróia.  

E muitas morreram pelo seu amor.” 
 (Tia Neiva, s/d) 

 
onduzida pela Guia Missionária Abariana Verde - a Grande Kaly - a 
falange de Gregas foi organizada para jovens de 12 aos 18 anos, mas, 
hoje, recebe componentes de qualquer idade. 

À época de Pitya, em Delfos, as Gregas eram meninas e adolescentes que a 
pitonisa incumbiu de recolher as armas dos guerreiros mortos ou feridos, para 
serem consagradas no Templo de Apolo. Ficavam de honra e guarda nos grandes 
rituais, sempre portando suas lanças. 

A missionária Grega conduz sua lança em posição vertical, na mão 
esquerda, com a finalidade de desintegrar correntes negativas. Não deve soltar a 
lança e nem colocá-la junto a si, apoiando-a no ombro. 

A Grega Sol, ao fazer uma elevação, levanta sua mão esquerda um pouco, 
de modo que a lança se erga a cerca de um palmo do chão, e ergue sua mão direita. 
Assim, também, todas fazem quando emitem a Prece de Simiromba. A Grega só 
se separa de sua lança nos trabalhos de Randy, Cura, Indução e Junção, quando 
usa lanças próprias de cada setor; para a Bênção de Pai Seta Branca, quando a 
Grega Lua vai receber o Pai, dispensa a lança. Também, ao entrar na cassandra, 
a Grega deixa sua lança bem apoiada, em posição vertical, do lado de fora. 

A Princesa Kaly tem um albergue nos planos espirituais, de onde sai com 
muitas companheiras - o Povo das Kalys, espíritos de elevada estatura -, armadas 
com suas lanças etéricas, penetrando nas densas matas e terríveis pântanos, onde 
acodem espíritos perdidos e os livram dos bandidos do espaço, com a ajuda dos 
Cavaleiros de Oxosse. 

Muito altas, intimidam os espíritos inluz, aprisionando-os numa barreira 
formada pelas lanças etéricas. Quando se manifestam no plano físico, as Kalys 
trazem as forças dos mares, da brisa marinha e dos ventos. 

A Primeira Grega é a Ninfa Lua Abadia, tendo como Adjunto de Apoio o 
Comandante Adjunto Ravance, Mestre Antônio Pereira (Tichico), sendo seus 
prefixos Kaly e Kaly-Ra. 
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Princesa Kali 
 
Nossa Mãe Clarividente, numa Aula para 

as Gregas, nos relatou que as Gregas eram as 
jovens daquele Mundo Grego, as cidades 
estados, que foram se agrupando na sintonia do 
Deus Apolo, no Oráculo de Delfos, onde nossa 
Mãe Clarividente nessa época era Pítia a 
Pitonisa de Apolo. 

Os Espartanos eram nessa época os 
maiores guerreiros do mundo, com grandes 
especializações, e inovaram as artes de lutas e 
guerras, e eram respeitadíssimos. Com poucos 
guerreiros os Espartanos conseguiam vencer 
batalhas com um número bem superior de 
inimigos. Os Gregos Espartanos ganharam tanta 
fama que alguns Reis alugavam Guerreiros para 

algumas batalhas. 
Porém, depois que passaram a acreditar em 

Pítia, ou seja, nos poderes daquele Oráculo, esses Guerreiros só partiam após 
serem ionizados pela Pitonisa, e como venciam as batalhas, cada vez mais crescia 
a fama e a crença nos poderes do Deus Apolo. 

Pítia pedia àquelas jovens para recolherem as armas dos feridos ou dos 
mortos para serem consagradas no Oráculo, pois acreditava que o Soldado que 
estivesse sem a arma e essa arma não fosse consagrada, seu espírito não se 
evoluía, ficava perdido e em pleno sofrimento. 

Foram grandes missões executadas pelas jovens Gregas no socorro 
daqueles Guerreiros feridos, bem como no recolher suas armas. Estas jovens, 
durante consagrações, ficavam nos portões de honra e guarda, enquanto outras 
faziam aquelas filas, levando para o Oráculo aquelas armas dos Guerreiros. 
Nos diz nossa Mãe Clarividente que esta é a origem das Gregas, que vem dessa 
época junto a Pítia e também a origem da Lança dessa Falange Missionária de 
Gregas. 

Essa Indumentária também tem origem na época de Pítia. Hoje podemos 
entender porque nossa Mão Clarividente, sempre quando ouvia uma Grega fazer 
a Emissão e o seu Canto, ela chorava e ficava muito emocionada, pois essa 
herança realmente foi marcante na bagagem espiritual de nossa querida Mãe em 
Cristo JESUS. 

Salve Deus! 
Uma Grega Missionária, quando ouvir o Canto das Gregas, deverá ficar de pé, 
pois o Canto representa o Hino da Falange. Deverá ser feita a Emissão e a seguir 
o Canto, numa posição elegante, com a voz alta, firme e pausada. 
Salve Deus! 

A Guia Missionária Abariana Verde é a Guia da Individualidade da Ninfa 
Ana Júlia, e é também a Guia Missionária da Falange de Gregas. 

Esta Guia Missionária é também chamada por nossa Mãe Clarividente de 
PRINCESA KALI, e tem um Albergue nos Planos Espirituais. Têm muitas Ninfas 
que a acompanham nas Jornadas Espirituais, que também são chamadas de Povo 
de Kalis. Saem nas relvas e nos pântanos à procura de Espíritos perdidos ou 
agarrados nos verdes pântanos, e com a ajuda dos Cavaleiros de Oxosse, esses são 
levados para os Albergues e Hospitais para seus tratamentos. 

Abariana Verde - A Grande Kali  
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As Kalis são respeitadíssimas nos Planos Espirituais, porque carregam 
suas Lanças Etéricas e até mesmo Bandidos do Espaço as respeitam nos seus 
trabalhos de socorro a espíritos necessitados. 
Quando elas se manifestam neste Plano Físico trazem as Forças dos grandes 
mares, o aroma das brisas marítimas, com a junção das forças dos ventos – 
Tanoaês. 

Uma outra característica das Kalis no Plano Espiritual, além de sua Lança 
Etérica, é a sua altura, as Kalis são Espíritos de grande estatura e causam grande 
impacto àqueles espíritos sofredores que as vêem, e quando é algum espírito que 
as querem enfrentar, imediatamente aquele espírito é cercado por Lanças 
Etéricas, formando uma verdadeira barreira magnética para aquele espírito que 
fica sem ação, e assim são transportados pelos Cavaleiros de Oxosse a seus 
destinos. 

 
Atribuição 

  
As gregas tem a atribuição de formar as filas magnéticas, fazer cortes para 

os rituais, imantrar os ambientes, fazer a emissão e o canto na chama da vida, 
ocupar a Cassandra, fazer corte para abertura do Oráculo e Cruz do Caminho, 
atender aos trabalhos realizados no Turigano e Estrela Sublimação, de acordo 
com as leis deste Amanhecer e servir aos Adjuntos quando convocadas, 
conduzindo a beleza nos trajes e no seu porte no templo.  

As gregas devem estar presentes em todos os rituais, principalmente no 
Turigano, reforçando a corte de Pítia na Via Sagrada, junto ao Reino Central, onde 
vão ao encontro de Leônidas, quando acontece o fenômeno dos tambores, o que 
fez toda Esparta respeitar Pítia e o Oráculo de Delfos.  

Quando estiverem no templo devem ter o porte de uma moça, de uma 
missionária, usando a sua indumentária com elegância, sendo muito perigoso as 
brincadeiras.  

As mocinhas com idade abaixo de 12 (doze) anos só podem ficar no templo 
até as 20hs, no máximo, desde que acompanhada dos pais ou familiares. 
Recebem ao ritual da Escalada e já podem ser dispensadas, para evitar problemas 
com o juizado de menores. As gregas com idade inferior a 18  
(dezoito) anos, poderão trabalhar com outros uniformes ou participar de outros 
se forem autorizadas pelos Adjuntos Alufã, Adejã e Umaray ou pelo presidente do 
templo, desde que não deixem de atender, em primeiro plano, às atribuições 
especificas da Falange. A grega que não recebeu o seu segundo passo iniciatico 
(Elevação de Espadas), não poderá participar da Estrela Candente, Unificação, 
Abatá e do Aledá dos Sandays (Cura, Junção, Indução e Sudálio). Ficam limitadas 
as cortes dos referidos trabalhos, quando for o caso.  

A abertura da Chama da Vida para o recebimento da Escalada não deverá 
ser feita por menores de 14 (quatorze) anos, a não ser em caráter excepcional, 
quando autorizado pela primeira da Falange ou pelos Devas, após a aculturação 
e avaliação de sua conduta, estrutura física, mental e as mesmas tenham, no 
mínimo 11 (onze) anos e recebido a sua emissão. O posicionamento das gregas 
nas cortes deverá ser logo após as Nityamas. Nos trabalhos de Turigano, Leito 
Magnético e Estrela Sublimação deverão obedecer a ordem estabelecida pela lei 
dos referidos trabalhos.  
Salve Deus! 

1ª Grega – Abadia Adj de Apoio - Adj Trino Ravance Mestre Antônio Pereira 
Guia Missionária – Abariana Verde – Kali 
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Canto das gregas 
  

Ó, Deus apolo, unificado em cristo Jesus!  
Aqui me tens, firme ao cavaleiro vermelho, que ainda repousa sob as 

nuvens luminosas de atenas, porém já unificado em Deus pai todo poderoso. 
Trago a força da guia missionária abariana verde, a grande kali,  

que viu os poderes de policena sobre as ondas grandes dos mares. Tudo, 
tudo nos pertence na guarda deste trabalho! 

Simiromba de Deus, o nosso pai,  
vem trazer a boa sorte aos nossos irmãos.  

Parto com - o - em cristo Jesus.  
Salve Deus! 
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3. Samaritanas 
“... De forma que me dá um prazer muito grande, de ter essas Falanges tão organizadas, e que 

enfrentaram as piores situações possíveis. Foi, foram as Nityamas e as Samaritanas. Com todo 

respeito às outras Falanges, mas, Nityamas, Magos e Samaritanas, foram que enfrentou 

mesmo este mestrado e, toda a minha vida eu digo sempre isso. As Samaritanas, as Nityamas, 

no espaço, são as Araganas que limpam os caminhos, que limpam os caminhos dos 

Cavaleiros, entendeu? 

    ..Entendeu? Elas são as Araganas que limpam os caminhos das Legiões, dos Mestres; é 

uma Falange lindíssima...” 

Tia Neiva, 24.08.80 

 

 falange das Samaritanas traz a 
herança do episódio que nos relata o 
Evangelista João (IV, 4 a 18): “E era 

preciso que Jesus passasse por Samaria. Veio, pois, 
a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto da 
terra que Jacó deu a seu filho José. Ora, havia ali um 
poço, chamado a Fonte de Jacó.  

Fatigado, pois, do caminho, estava Jesus 
assim assentado na borda do poço. Era isto quase à 
hora sexta. Vindo uma mulher de Samaria tirar 
água, disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. A 
Samaritana lhe disse: Como, sendo tu judeu, me 
pedes de beber, a mim, que sou mulher 
Samaritana? Pois que os juDeus não têm relações 
com os Samaritanos.  

Respondeu-lhe Jesus: Se conhecesses o dom 
de Deus, e quem é o que te diz ‘Dá-me de beber’, 
talvez tu mesma lhe fizesses igual pedido e ele te 
daria da água viva!. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e é 
fundo o poço. Onde tens, pois, esta água viva? És tu, porventura, maior do que 
nosso pai Jacó, de quem tivemos este poço, do qual também ele bebeu, e seus 
filhos, e seus rebanhos? Respondeu Jesus, e disse-lhe: Todo aquele que bebe 
desta água, tornará a ter sede! Mas aquele que beber da água que eu lhe der, 
nunca mais terá sede; e a água que eu lhe hei de dar se tornará nele uma fonte de 
água que correrá para a vida eterna…  

Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais 
sede, nem venha mais aqui tirá-la! Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido, e 
volta aqui. Respondeu a mulher e disse: Eu não tenho marido! Jesus lhe 
respondeu: Bem disseste: ‘Não tenho marido’, porque cinco maridos tiveste, e o 
que agora tens não é teu marido. Nisto disseste a verdade.” 

 
Em reunião com Koatay 108, em 24.8.80, Mãe Yara se manifestou e 

revelou que as Samaritanas e as Nityamas, no espaço, são as Araganas que 
limpam os caminhos dos Cavaleiros. Enquanto os Cavaleiros vão penetrando nas 
cavernas e nos pântanos, com suas redes magnéticas, as Samaritanas se 

A 

Mãe Samara 
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posicionam em determinados lugares. Quando a energia dos Cavaleiros se 
desgasta muito, elas lhes servem a água viva, restauradora das forças. 

Mãe Yara contou outra passagem: Quando Jesus estava sendo conduzido 
pelos soldados romanos, pediu água a um cidadão, que o atendeu. Mas o soldado 
veio, agrediu o cidadão e entornou a caneca com água no chão. Chegou, então, 
uma Samaritana, com sua ânfora, e serviu água ao Mestre, que lhe 
perguntou: Não tens medo do soldado romano? E ela Lhe respondeu: Não, 
Senhor, porque acreditamos em Ti!… 

A primeira Samaritana é a Ninfa Lua Vera Lúcia Zelaya, filha de tia Neiva. 
 
 

Canto das samaritanas 

 

Oh Jesus! 

Este é o Canto da Samaritana 

Que há dois mil anos suspira por Ti! 

Jesus! Aqui me tens em missão especial 

Eu e minhas irmãs,  

Com o mesmo espírito daquela Samaritana 

Que um dia serviu a Ti, Grande Mestre 

Na passagem do Teu calvário. 

Hoje, estou aqui, na minha individualidade 

Levando às Legiões o que mais me for possível 

E o que tanto precisamos receber... 

É a luta para uma nova era! 

Venho de mundos afins em busca de Te servir. 

Jesus! Que as forças se desloquem em meu favor! 

Servindo teus Mestres, servirei também a Ti. 

Oh, meu Jesus!  

Eles vem do Reino Central confiantes nas palavras 

Que naquela tarde longínqua nos dissestes: 

“Quem beber da água que Eu lhe der, 

Não mais terá sede, eternamente...” 

Dissestes, Jesus, e tudo se clareou naquele instante. 

Hoje, estou aqui, com -0- 

Em Ti, Jesus querido. 

Salve Deus! 
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Canto da samaritana 
(primeiro canto) 

Obs: este canto somente poderá ser emitido no trabalho de turigano. 
 

Oh Jesus! 
Volto nesta bendita hora 

Para agradecer a Deus 
A feliz oportunidade de minhas irmãs, quando, 

Naquela era distante, te ofereceram 
A água de sua ânfora, te libertando da sede. 

Hoje, servirei em seu lugar. 
Quero servir amando, 

Servindo sempre em teu santo nome, 
Pelo pão de cada dia. 

E na força decrescente de minha mãe, 
Parto com – 0 – / / em cristo Jesus. 

Salve Deus! 
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4. Mayas 
  

alve Deus! 
      Como Tia Neiva nos relata em várias aulas, a civilização Maya foi 
uma de nossas encarnações, quando viemos na península de Yucatã, 

no México, onde tínhamos um desenvolvimento 
material e científico superior ao de hoje, com 

amplo controle da energia atômica. Havia o 
Homem-Pássaro, que voava por todas as 
direções com um macacão especial, cheio de 
tubinhos energéticos. 

 Entre os Mayas, grandes sábios 
recebiam instruções diretamente de Capela, 
tinham a Voz Direta e realizavam grandes 
fenômenos. 
          As Amacês passavam sobre as cidades, 
projetando a energia de Capela para aquele 
povo e mantendo aquelas áreas livres de 
animais que naquela época aterrorizavam o 
homem. 
          Essas Amacês traziam as instruções dos 
mentores, porém nunca atravessavam o 
neutrôm. Em sua ambição, os Mayas daquela 
era distante tentaram capturar uma das 
Amacês. 
          A tentativa de capturar aquela Amacê 

produziu a desintegração de toda aquela 
civilização, razão pela qual, até os dias atuais, a 

história tradicional não sabe explicar a razão da extinção daquela civilização. 
          A Clarividente não deixou uma História detalhada sobre a origem da 
Falange Missionária Maya, porém, no próprio canto das Mayas, em diversos 
acervos escritos e em áudio de Tia Neiva, encontramos elementos suficientes para 
ter uma trajetória sobre a Herança Transcendental das Mayas. 
          Na Carta de Tia Neiva intitulada “Mayas de Yucatã”, a Clarividente nos 
afirma que esta tribo (Mayas) habitava todo o Continente Americano, e que foi 
denominada Mayas de Yucatã, conforme transcrito a seguir: 
          “… Uma certa tribo que habitava todo o continente americano, que se 
espalhava em uma enorme civilização – povo que hoje denominamos Mayas de 
Yucatã…”. 
          Pela história tradicional, sabemos que a Península de “Yucatã”, “Iucatã” ou 
“Iucatão” é uma grande península do Continente Americano, que adentra ao 
oceano atlântico na América Central, constituindo-se no extremo sudeste do atual 
México, a oeste de Cuba e a nordeste da Guatemala, e que foi o berço das 
civilizações MAYA, OLMECAS, INCAS e ASTECAS. Assim, podemos afirmar que 
as nossa Ninfas Missionárias Mayas, em seu Canto, buscam heranças 
transcendentais de encarnações que viveram nas antigas civilizações Maya, 
Olmeca, Inca e Asteca. 

S 

Maya Missionária 
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          Resumindo a história tradicional, os Mayas surgiram primeiro e se 
estabeleceram na região que hoje corresponde ao México moderno. Em seguida, 
vieram os Olmecas, que também habitaram o México. 
            Eles não construíram nenhuma grande cidade (talvez por isso tenham 
caído em relativo esquecimento), mas dominaram a região e formaram um povo 
próspero. Eles foram seguidos pelos Incas, no Peru moderno e, finalmente, 
surgiram os Astecas, que também se estabeleceram no atual México. 
            As civilizações olmeca, maia, inca e asteca são algumas das maiores 
civilizações antigas da história, e mesmo assim sabemos muito pouco sobre eles, 
em comparação com outras partes do mundo. 
            Todas as informações acima baseiam-se em textos de Tia Neiva e no 
próprio Canto das Ninfas Missionárias Mayas. Temos, por exemplo, uma citação 
de Tia Neiva sobre nossa encarnação como Mayas, transcrita no Evangelho do III 
Milênio na Voz de Koatay 108: 
            “Nós vamos voltar a essa preparação. E vamos começar as vibrações, pra 
vocês tomarem conhecimento das horas dos dias, e quando vocês viviam, viviam 
certas épocas dos Jaguares, dos Mayas, vocês tinham como, como um Canto, 
entenderam? 
            E vocês se seguravam nesses horários, inclusive faziam coisas 
maravilhosas, respeitando os horários do dia, aliás, as horas do dia, não é horário, 
é as horas, hora é outra coisa, né? Entenderam?” 
            Exemplificando isso, os Mayas foram os criadores do “Calendário Maya”, 
um exemplo de contagem de tempo mais precisas e mais completas de sua época. 
          Quando, no texto acima Tia Neiva relata: (“…vamos começar as vibrações, 
pra vocês tomarem conhecimento das horas dos dias, e quando vocês viviam, 
viviam certas épocas dos Jaguares, dos Mayas, …”) Ela estava se referindo ao 
“Relógio do Meu Sol Interior”, que mais tarde detalhou com maior precisão, 
sendo transcrito mais à frente. 
          Temos, também, a transcrição da 2ª Aula do Curso Estrelas, que fala sobre 
a nossa encarnação como Mayas, ministrada pelo 1º Mestre Jaguar Trino Arakén 
em 31 de agosto de 1982 (em substituição ao Trino Tumuchy naquela aula): 
            “Estamos substituindo o Mestre Tumuchy que, por motivo de força maior, 
não pode estar aqui conosco, hoje. … Os Mayas foram uma das ricas e tristes 
encarnações que nós tivemos. 
            Nós nos desenvolvemos tanto que dominávamos o átomo, a energia 
atômica, com muito mais precisão do que hoje. Surgiu, nesta época, o Homem-
Pássaro, que voava com a adaptação de pequenos tubinhos em seu corpo. 
Existiam grandes sábios que recebiam instrução de Capela, tinham a Voz Direta, 
emitiam, etc. Mas eles não se contentavam com isso. Eles queriam segurar, 
prender uma Amacê. 
          Se achavam Deuses, e se esqueceram de que, átomo por átomo, por Deus 
foram constituídos. 
           Um belo dia, armaram uma cilada para prender uma Amacê, e foram todos 
desintegrados. Na civilização Maya existem, até hoje, o Templo do Sol, o Templo 
da Lua e os Quadrantes. A chamada rua dos Mortos, aqui, é dos vivos, isto é, do 
Mestre Sol e do Mestre Lua”. 
          Assim, podemos afirmar que a Falange Missionária Maya foi conduzida até 
nós pela Clarividente pela herança daquela passagem nossa por essa terra, onde 
dispúnhamos de um conhecimento muito grande, o que acabou nos corrompendo 
e fazendo com que os nossos mentores nos recolhessem aos planos espirituais, 
para que não nos endividássemos aqui na terra. 
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          Tia Neiva detalha bem essas informações em uma carta que escreveu 
especificamente sobre a nossa passagem como Mayas, transcrita mais à frente. 
          Por isso a Missionária Maya, em seu canto, diz que conheceu a ciência 
Cósmica, que promoveu a “Virgem do Sol” e que procura encontrar o brilho da 
jovem guerreira: 
          “… Conheci a Ciência Cósmica, promovi a Virgem do Sol, sou também a 
alegria da lua. 
                   Procuro, Jesus, encontrar o brilho da jovem guerreira, a Virgem do 
Sol!” … 
          Para detalhar melhor aquele período de tempo em que se formaram 
algumas importantes civilizações, devemos considerar que os Mayas, os Incas e 
os Astecas foram povos que dominaram boa parte das Américas antes da chegada 
dos europeus ao continente, no século 16. 
          A civilização maia foi a primeira a se consolidar como um império, atingindo 
o auge no final do século 9 – época em que o território maia se estendia do sul do 
México à Guatemala. 
         No início do século 16, quando os espanhóis desbravaram a América, os 
Mayas encontrados eram simples agricultores que apenas praticavam rituais 
religiosos de seus ancestrais. 
          Os incas viveriam uma história semelhante. Até o século 14, eram só mais 
uma tribo indígena espalhada pela cordilheira dos Andes. Mas a partir do século 
15 se expandiram, atacando vilas vizinhas. 
          Quando os espanhóis chegaram, os incas já dominavam uma grande área 
do norte do Equador à região central do Chile. Epidemias e lutas pela sucessão 
imperial deixaram a civilização enfraquecida para enfrentar os conquistadores 
europeus. Resultado: assim como fizeram com os astecas, os espanhóis 
derrotaram o império Inca em apenas três anos, de 1532 a 1535. 
          A cultura daquela época referia-se ao Sol como “Deus” pela instituição do 
Monoteísmo, e tudo que se tratava como Divindade tinha alguma referência ao 
Sol como “fonte da vida”, por isso comparado a Deus. Os Mayas e os Incas tinham 
a classe governante toda formada por Sacerdotes para proporcionar o culto ao 
“Deus Sol”. 
          Além das suas diversas classes de sacerdotes, os Incas tinham instituído a 
formação das virgens dedicadas exclusivamente aos rituais sagrados. As 
mulheres que poderiam participar dos cultos religiosos eram “oferecidas” ao 
“Deus Sol”, porém, por ser mulher, ela teria que ser preparada desde criança para 
possuir a pureza necessária aos rituais. 
          Aquelas mulheres eram chamadas de “Acllas”, cuja tradução é “escolhida” 
e, por serem uma oferenda ao “Deus Sol”, a “Aclla” era chamada de “Virgem do 
Sol”. 
          Assim, a citação “Virgem do Sol” no canto das Mayas refere-se às “Acllas”, 
adolescentes que eram escolhidas para fazerem parte dos cultos religiosos dos 
Incas, civilização que cultuava o “Deus Sol”. 
          As “Acllas” era escolhida entre meninas com idade de oito anos, por sua 
beleza singular para servir ao “Deus Sol”. Quando escolhidas, essas meninas eram 
levadas, independente da vontade da família, para o Acllahuasi, local semelhante 
a um convento, onde pelo resto de suas vidas viveriam sob vigilância, isoladas do 
resto do mundo, até que fossem “oferecidas” ao “Deus Sol”, ou que fosse escolhida 
por um nobre para ser sua esposa. 
          O Acllahuasi ficava sob a direção de uma superiora, conhecida como Mamo 
Cuna, educadora, vigilante e examinadora das jovens submetidas à sua tutela. 
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          Ao instituírem o Acllahuasi os sacerdotes não tinham somente o objetivo de 
serviços religiosos, mas, também, propiciavam uma educação seletiva e esmerada 
para as jovens das classes superiores, dado que, uma vez chegada à idade da 
puberdade, entre os treze e os quinze anos de idade, passavam a ser “apresentadas 
em sociedade”, para serem as prometidas de senhores da nobreza, pois o período 
como Aclla era a garantia da qualidade da sua linhagem e a melhor educação e a 
melhor prova exibível publicamente da sua incontestável virgindade. 
          Pelas leis da época, se uma “Aclla” fosse surpreendida com um homem 
significava a sua inapelável condenação à morte, e uma morte cruelmente 
exemplar, deixando-a morrer de inanição, para que não fosse a mão do ser 
humano que matasse uma sacerdotisa do “Deus Sol”, mas sim, o abandono. 
          Em contrapartida, se uma “Aclla” estivesse grávida e não houvesse provas 
de que houvesse tido contato com um homem, se considerava que tal gravidez 
tinha sido realizado pela explícita vontade e pessoal ação do “Deus Sol” e, 
automaticamente, ao nascer, o filho dela era considerado privilegiado “filho do 
Deus solar” e, como tal, recebia um tratamento de favor para o resto de seus dias.2 
 

A Guia Missionária Virgem Do Sol 

Nunca podemos esquecer que vimos a lei da causa 

e efeito! Num passado distante existia um reinado 

onde o rei colocou como Lei a Pena de Morte 

daquele (a) que fosse pego praticando “atos 

considerados de prevaricação.” Nasceu então uma 

filha desse Rei: essa menina, ainda muito, pequena 

passou a ter como companhia o também pequeno 

filho de uma escrava que foi trabalhar no castelo. 

Juntos, praticamente como irmãos, cresceram a 

filha do Rei e o filho da escrava. Quase adultos, 

mais ou menos 19 anos, o jovem filho da escrava 

recebe de um capataz a informação que em um 

riacho próximo dali existia ouro reluzindo à flor da 

terra. O filho da escrava leva a informação à filha 

do Rei e juntos vão averiguar o fato. Quando os 

dois estão à beira do riacho, vasculhando as 

margens em busca do ouro, são vistos por um 

soldado que imediatamente leva a informação ao 

Rei, acusando-os do descumprimento da Lei! O Rei então determina o 

cumprimento da Lei e o filho da escrava é arrastado por um cavalo pelas ruas até 

a morte. Determina também que seja feito um poço com 30 metros de 

profundidade, onde jogou, de cabeça para baixo, sua filha. O sofrimento da jovem 

é grande e por dias ouve-se os gritos dela dentro daquele poço! 

Essa jovem era na realidade um espírito com uma condição muito 

evoluída, que tinha, tão somente, um débito transcendental ou carmico, 

exatamente com o espírito daquele jovem filho da escrava. Ao desencarnar o 

espírito da jovem filha do Rei, pelo seu grau evolutivo vai diretamente para as 

Legiões já na condição da Guia Missionária que tão bem conhecemos hoje! 

Também pelo seu grau evolutivo o ectoplasma desprendido, emitido nos gritos 

http://2.bp.blogspot.com/-LY3I_gdaehE/T1ZMZ1CyPDI/AAAAAAAAAAc/X0JzkVNvTko/s1600/virgem.jpg
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aflitos da jovem, impregnaram aquele poço fazendo do mesmo um ponto de força 

curadora. Vinham pessoas de muito longe fazer os seus pedidos naquele poço e 

eram curadas! 

Tia Neiva dizia que enormes quantidades de muletas foram se 

aglomerando, durante os anos, próximo daquele poço! O lugar ficou conhecido 

como o Poço da Virgem do Sol. Quando Pai Seta Branca, atendendo a 

determinação de JESUS, se dirige às Legiões para organização do grande acervo 

que viria a ser a nossa doutrina, essa Guia Missionária se apresenta para 

movimentar os seus poderes em favor desse Sistema Iniciático! Um dia Tia Neiva 

disse: “Meu filhos nós precisamos fazer o Poço da Virgem do Sol!” Alguns até se 

movimentaram para fazer um poço mesmo, mas logo foram esclarecidos por Tia 

Neiva que o poço da Virgem do Sol, tratava-se do trabalho de Estrela de Nerhú 
ou Estrela Sublimação! 

Poço da Virgem do Sol, Estrela de Nehrú ou Estrela Sublimação é tudo uma 

coisa só. Esse trabalho é a primeira raiz de força do Turigano!!! Essa estrela 

começou a ser construída próxima a Estrela Candente e finalmente foi construída 

próximo da entrada do Templo- Mãe. Nerhú nos planos espirituais 

significa seca ou melhor,Estrela Seca, pois a mesma não tem água. Mas Tia Neiva 

tinha medo de que as pessoas pensassem que era seca de energias e por isso 

preferia chamá-la de Estrela Sublimação, ou seja, estrela onde se movimentam 

forças sublimes! Os poderes do Oráculo de Olorum, do Oráculo de Obatalá e do 

Oráculo de Simiromba são base para a movimentação das forças da poderosa 

Guia Missionária Virgem do Sol, primeira Missionária Maya nas Legiões! Dizem 

também que a Guia Missionária Virgem do Sol é a Alma Gêmea do Cavaleiro da 

Lança Reino Central. 

Por isso a importância da participação das Ninfas da Falange Missionária 

Maya na corte que se movimenta naquele ritual. Mas como já dito a Estrela 

Sublimação é a primeira raiz de força do Turigano. Por isso não pode existir 

Estrela Sublimação sem que haja o Turigano. É muito importante que as 

missionárias Mayas façam o Canto no Turigano representando essa bendita 

Falange. A  Policena do Turigano, também é representada por uma Ninfa Maya 

Lua! A Rainha Exilada do Turigano também é representada por uma Ninfa Maya 

Lua. É muito importante que as Missionárias Mayas se dediquem para o perfeito 

funcionamento do Turigano, do que também depende o perfeito funcionamento 
da Estrela Sublimação e vice-versa. 

Essa história foi contada pelo Adjunto Yumatã Mestre Caldeira. Existem 

outras versões diferentes dessa história, citações e particularidades sobre a 

poderosa Guia Missionária Virgem do Sol e sua falange, lembrando que a origem 

da Falange de Mayas não tem nada a ver com a origem da Falange de Príncipes 
Mayas.3 
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Canto da Maya 

Oh Jesus! 

Esta é a hora da individualidade! 

Venho trazer este momento de luz que tenho em meu coração, restos de uma 

vida que me fez voltar por não saber amar. 

Conheci a ciência cósmica, promovi a virgem do sol, sou também a alegria da 

lua. 

Procuro, Jesus, encontrar o brilho da jovem guerreira, a virgem do sol! 

Oh Jesus! 

Tudo queremos fazer nesta jornada para uma nova era. 

Estamos, Jesus, com – 0 – / / em teu santo nome Jesus querido. 

Salve Deus! 
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5. Magos 
 

 

a Planície Peloponense 

havia um povoado onde 

uma pitonisa, chamada 

Magdala, Madrinha dos Devas, formou um grupo 

de Nityamas (*), poderosas moças que 

manipulavam muitas energias, fazendo 

trabalhos que protegiam aos numerosos homens 

que partiam para as guerras. Dominavam forças 

que atuavam nas condições meteorológicas, 

faziam profecias e liam a sorte nas mãos. Os 

homens que ficavam na aldeia, inválidos ou 

muito jovens para participar de combates, 

começaram a ajudar as Nityamas, e receberam 

sua consagração como Magos, Filhos de Devas, 

após desenvolverem sua mediunidade e adquirir 

poderes espirituais. Em sua origem persa, mago 

significa 

“poderoso”. Viajavam, atravessando terras e 

mares, levando à humanidade seus 

conhecimentos doutrinários e a Voz do Céu. 

          No Oriente, os Magos obtiveram grande importância política e religiosa, 

chegando a ter autoridade de reis, mas não eram reis. Medas e Persas, Assírios e 

CalDeus foram profundamente influenciados pelos Magos, que tinham os 

profundos conhecimentos da Astronomia e da Astrologia, participando, também, 

pela influência do Judaísmo, da expectativa da chegada do Messias. Alertados 

pela Estrela Sublimação, três Magos foram a Jerusalém para adorar o Filho de 

Deus, que nascera em Belém, sempre guiados pela Estrela. Seus nomes eram 

Melchior (em hebreu: “Rei da Luz”), Baltazar (aramaico: “Deus proteja a vida do 
Rei”) e Gaspar (persa: “O Vencedor”). 

          Os três Reis Magos são personagens citados na bíblia somente pelo 
Evangelista Mateus: 

          Mateus, 1-11:  “E, tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei 

Herodes, eis que uns magos vieram do oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está 

aquele que é nascido rei dos juDeus? porque vimos a sua estrela no oriente, e 

viemos a adorá-lo. …; e eis que a estrela, que tinham visto no oriente, ia adiante 

deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E, vendo 

eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E, entrando na casa, 

acharam o menino com Maria sua mãe e, prostrando-se, o adoraram; e abrindo 

os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas: ouro, incenso e mirra.” 

          N 

Os Três Reis Magos 
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          Observemos que em momento algum a Bíblia tradicional cita que são três 

os Reis Magos, e tampouco cita seus nomes (Melquior, Baltasar e Gaspar). 

          O fato de serem três os Reis Magos e os seus nomes serem Melquior, 

Baltasar e Gaspar está contido somente em um dos Evangelhos Apócrifos, mais 

especificamente no Evangelho Apócrifo Armeno da Infância, datado do final do 
século VI, quando em seu capítulo 5,10, relata: 

          Evangelho Apócrifo Armeno, 5,10: “…Um anjo do Senhor foi depressa ao 

país dos persas para avisar aos reis magos e ordenar a eles de ir e adorar o menino 

que acabara de nascer. Estes, depois de ter caminhado durante nove meses, tendo 

por guia a Estrela, chegaram à meta exatamente quando Maria tinha dado à luz. 

Precisa-se saber que, naquele tempo, o reino persiano dominava todos os Reis do 

Oriente, por causa do seu poder e das suas vitórias. Os Reis Magos eram 3 

irmãos: Melquior, que reinava sobre os persianos; Baltasar, que era rei dos 

indianos, e Gaspar, que dominava no país dos árabes...” 

          Naquela época, os três Reis são chamados de “Magos” não porque se 

dedicassem à magia, mas sim, porque tinham grande conhecimento da astrologia. 

De fato, entres os persas se dizia “Mago” aqueles mesmos estudiosos que os 

juDeus chamavam de “escribas”, os gregos chamavam de “filósofos” e os latinos 

de “sábios”. 

          Os presentes que os magos trazem para o Menino Jesus têm um rico 
significado simbólico: 

          O ouro: Metal precioso por excelência, simbolizando a realeza. 

          O incenso: Perfume que se queima, é usado durante as celebrações de rituais 

e de venerações religiosas, como símbolo da divindade. 

          A mirra: Vinda de uma planta que, misturada com óleo, era usada para fins 

medicinais, cosméticos e religiosos, e também para embalsamar os corpos, 
simbolizando a esperança de uma vida após o desencarne. 

          Algumas religiões deixaram de falar sobre os três Reis Magos por não 

constar seus nomes na Bíblia tradicional (como a linha Católica e algumas das 

linhas Evangélicas, por exemplo). 

          Os Evangelhos apócrifos, também conhecidos como “Livros Pseudo-

canônicos”, foram escritos por comunidades cristãs e pré-cristãs (ou seja, existem 

livros apócrifos do Antigo e do Novo Testamento) nos quais algumas das 

primeiras comunidades cristãs não reconheceram a Pessoa e os ensinamentos 
de Jesus Cristo e, portanto, não foram incluídos no cânon bíblico. 

          Além dos livros apócrifos que abordam a vida de Jesus ou de seus 

seguidores, aproximadamente 50 (cinquenta) outros contêm narrativas ligadas 

ao Antigo Testamento. Assim, em algumas religiões um desses Evangelhos é 

considerado apócrifo, e em outras não, não existindo um consenso único sobre o 
assunto.2 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Antigo_Testamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus_Cristo
http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADblia
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Principais trabalhos dos magos 
   

Os Magos começaram os comandos definitivamente quando, em 1982, 
alguns Magos foram designados por TIA NEIVA para serem Comandantes 
JANATÃ, entre eles o primeiro Mago. A partir daí deram novos rumos aos 
comandos de trabalhos na Estrela Candente e no Templo. 
  

Até 1997 utilizavam suas respectivas indumentárias quando nos 
comandos, mas, naquele ano, os Trinos Presidentes Triada determinaram que 
não mais poderiam usar a indumentária da falange nos comandos dos trabalhos, 
que ficou restrita aos trabalhos nos rituais do Amanhecer, inclusive no comando 
do Abatá. Para melhor esclarecer a questão, relacionamos os trabalhos onde os 
Magos podem ou não utilizar suas indumentárias: 
   
ABATÁ 
  

Trabalho que é realizado pelos Magos e suas ninfas, de acordo com a lei do 
Abatá, compreendendo a manipulação de forças que se deslocam em eflúvios 
curadores, da legião do grandioso mestre Lázaro. É, também, uma força esparsa 
para quem gosta de brincar, uma energia vital extra etérica, manipulada na 
conduta de uma emissão. São forças centrífugas que podem fazer um fenômeno 
físico. Engrandecem muitos os médiuns em sua vida material. É um ritual de 
participação espontânea, onde o mestre forma o seu aledá, e pode ser comandado 
por mestre Ajanãs desde que tenham o curso de Sétimo. Deverá ser formado em 
frente ao Turigano e o responsável pede que o grupo se anodize no Turigano e 
voltem para o mesmo local. Em seguida,  libera o grupo. O comandante realiza o 
ritual onde melhor lhe convier de acordo, com sua sintonia, sempre formando 
uma elipse com grupo ímpar de mestres e ninfas. O Mago poderá fazer qualquer 
canto da falange, de acordo com a sua sintonia. Se estiver de Jaguar poderá 
também fazer o canto do Mago. O Abatá é feito nos horários de 10 às 12 horas, e 
das 15 às 18 horas. 
  
  
ALABÁ 
  

Significando "peço licença para entrar no seu aledá", é realizado nos sete 
dias da regência da Lua cheia, com início às 18h. O Mago pode participar com sua 
indumentária ou de Jaguar, devendo fazer a emissão e o canto do Mago e, em 
seguida, invocar as forças dos cavaleiros. Só não faz assim se for o comandante 
ou o representante do Cavaleiro da Lança Vermelha, que têm cantos específicos. 
Se estiver de Jaguar, conforme sua sintonia, pode fazer o canto do Cavaleiro 
Especial. 
  
  
ARAMÊ 
  

Os Magos fazem uma corte na entrada do sal e perfume e aguardam a 
abertura pelo mestre comandante. Após a emissão e canto da Samaritana, um 
Mago se anodiza com sal e perfume e se posiciona junto com a Nityama, na 
Chama da Vida, para emissão e canto. Os outros Magos se anodizam e aguardam 
para conduzirem a representante da Condessa Nathanry, a testemunha de todos 
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os tempos. Atendendo à chamada do comandante, Magos, pelo lado direito, e 
missionárias, pelo lado esquerdo, conduzem a Condessa pela Via Sagrada e saem, 
fazendo o cruzamento em frente ao comandante. A corte está liberada. O Mago e 
a Nityama, que estão em honra e guarda na Chama da Vida, aguardam a saída de 
todos os participantes do trabalho para, com suas respectivas emissões e cantos, 
apagar a Chama, ficando liberados. 
 
BÊNÇÃO DO PAI SETA BRANCA 
  

Os Magos participam da corte da Bênção tendo como ponto de saída a 
concentração dos mestres e ninfas em frente ao Castelo do Silêncio, onde a corte 
se forma e parte para a entrada na parte evangélica. Somente neste ritual o Pajé 
entra com a cote na parte evangélica, podendo participar, no máximo, até às 20h. 
A Cassandra pode ser ocupada, fazendo-se um revezamento. Os Magos devem, 
sempre que possível, auxiliar até o final da Bênção. O Mago que for acompanhar 
uma ninfa na incorporação do {ai Seta Branca poderá estar com sua 
indumentária. Os mestres Ajanãs que forem incorporar os Ministros deverão 
estar de uniforme de Jaguar, com capa e o Suriê, não podendo usar a 
indumentária da falange. 
   
CASAMENTO 
  

Representando a antiga união dos ciganos, inicialmente era consagrado 
após autorização da Clarividente, passando a ser hoje marcado pelo Mestre 
Sacramento, mediante apresentação de documentos comprovando o estado civil 
dos nubentes. Os Magos conduzem a noiva, em corte junto com as Samaritanas, 
Nityamas, Gregas, Mayas e demais falanges. 
  
CASSANDRA 
  

Localizada na parte evangélica, o Mago poderá ocupá-la com 
Indumentária, uniforme de Jaguar branco ou prisioneiro. É o radar do Ministro. 
Ali o Mago está de honra e guarda, à mercê dos três reis Magos e da força do 
Ministro, a cada momento recebendo diretamente aquelas e outros tipos de forças 
que são distribuídas no Templo, podendo alcançar pessoas e lugares 
mentalizados. Exige concentração, razão pela qual os Magos não devem 
conversar quando ali estão. É desnecessário abrir uma Cassandra em situação 
que não seja a do Retiro ou Trabalho Oficial. Durante uma aula ou numa reunião 
geral, somente o 1º Mago deve ocupá-la, por ser o representante das forças. 
Quando for ocupá-la, o mestre deve emitir o seguinte mantra: MEU SENHOR E 
MEU DEUS! A MINHA MISSÃO É O MEU SACERDÓCIO! A Cassandra é o 
santuário do Ministro, conjugado com Simiromba e Olorum. 
  
CRUZ DO CAMINHO 
  

Trabalho altamente iniciático, ali se trabalha com o poderoso cruzamento 
de forças curadoras, que exigem perfeito ritual e contagem, pois se realizam com 
a presença de MÃE YEMANJÁ, dos Ministros e Povo das Águas e Sereias de 
Yemanjá. Os Magos podem usar sua indumentária e estar com sua ninfa. Na corte 
devem ir apenas dois Magos, para não congestionar o castelo.  
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EMISSÕES 
  

Os Magos têm direito a uma emissão a partir da consagração da Centúria, 
salvo no caso do Templo-Mãe, em que os iniciados e elevados têm direito à 
emissão menor, que lhes dá o direito de acender a Chama da Vida e abrir o Sanday 
de Tronos. Os Magos emitem em um Adjunto missionário Alufã ou Adejã, e, 
também, na ordem de seu Adjunto Maior. Após a consagração de Centúria, ele 
tem o direito de escolher seu Adjunto Maior, sem interferência ou influência de 
terceiros. Escolherá turno de trabalho, receberá  um povo etc. Têm, também, o 
Adjunto Valejo, pois, embora não emitam com ele, estão na sua força decrescente, 
por ser representante dos Magos. O Mago, ao receber sua emissão, não deverá 
alterá-la. Quando num trabalho que tenha Reino Central este não for o seu 
Adjunto de origem nem o próprio missionário, deverá acrescentar, no final da 
emissão: "em missão especial do Adjunto... Mestre..." Os padrinhos e madrinhas 
terão que pertencer ao mesmo Adjunto de origem, ou seja, na ordem de um 
mesmo Adjunto.  
  
ESTRELA ASPIRANTE 
  

É uma adaptação da Estrela Candente, destinada ao treinamento dos 
médiuns que estão assistindo às aulas para a consagração de Elevação de 
Espadas. Eles formam a fila magnética na frente do Turigano e partem, em 
cortejo, emitindo mantras, para a Estrela Candente. Chegando lá, os Pajés 
permanecem nos bancos ao lado do radar e os demais missionários da corte 
imantram no interior da Estrela. Terminado o trabalho, descem em cortejo para 
o Turigano. Ali o ritual é o mesmo da recepção da Escalada, com a Samaritana no 
sal e perfume, abrindo com sua emissão e canto, sendo seguida pela Nityama e 
pelo Mago, que se anodizam e fazem emissões e cantos para acender a Chama da 
Vida. A corte se posiciona na Via Sagrada. Após o comandante emitir o 
Simiromba, a entrega das energias é feita no próprio Turigano, não entrando no 
Templo. Após todos terem saído, a Nityama e Mago fazem emissão e canto para 
apagar a Chama. O comandante da Estrela Aspirante é um Ajanã, acompanhado 
de uma ninfa sol, mais três Ajanãs, com apoio de dois comandantes Janatã 
Adjuração. Esse ritual é realizado somente nos domingos, às 13h30. 
  
  
IMANTRAÇÃO 
  

A primeira atividade, logo após a abertura dos Trabalhos Oficiais, é a 
Imantração do Templo, onde as falanges se reúnem, às 16h30 nos sábados e 4ªs 
feiras e 18h30 nos domingos, formando a fila magnética em frente ao castelo dos 
Devas, na ordem da chamada oficial. Dali partem, emitindo mantras, indo até 
diante do PAI SETA BRANCA, onde emitem o mantra do PAI  e fazem a 
preparação para o ritual. Partem em sentido horário, emitindo mantras pelos 
diversos setores do templo. Quando o cortejo for passar na parte evangélica, os 
Pajés não entram, ficando aguardando no portão. Entrando na parte evangélica, 
os mestres e ninfas emitem o Mantra do Sofredor, dando volta na Mesa até o seu 
término, saindo pelo lado direito, Na saída, os pajés integram novamente a corte 
e continuam imantrando, passando pelos pacientes e pelos setores de trabalhos. 
Ao término do trabalho - após as 18h - voltam à frente do PAI, onde emitem, 
novamente, o seu mantra. Em seguida, se deslocam, emitindo Noite de Paz, até o 
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castelo dos Devas, onde os Aparás incorporam os Pretos Velhos, convidados por 
um Devas, e os doutrinadores tomam um passe, sem consulta. Após algum tempo 
dessa incorporação, o mestre Devas faz o encerramento e estão todos liberados. 
Os Pajés deverão deixar o ritual no máximo até as 20h. 
  
JULGAMENTO 
  

Os Magos fazem uma corte na entrada do sal e perfume e aguardam a 
abertura pelo mestre comandante. Após a emissão e canto da Samaritana, um 
Mago se anodiza com sal e perfume e se posiciona junto com a Nityama, na 
Chama da Vida, para emissão e canto. Os outros Magos se anodizam e aguardam 
para conduzirem a representante da Condessa Nathanry, a testemunha de todos 
os tempos. Atendendo à chamada do comandante, Magos, pelo lado direito, e 
missionárias, pelo lado esquerdo, conduzem a Condessa pela Via Sagrada e saem, 
fazendo o cruzamento em frente ao comandante. A corte está liberada. O Mago 
que ficou em honra e guarda na Chama, atendendo à ordem do comandante a 
apaga, sem fazer emissão nem canto, e está liberado. 
   
PRISÃO 
  

É delicado trabalho, em que o Mago deve usar o uniforme de Jaguar com 
a ataca, sem fita e sem escudo, tendo em sua mente as palavras de Koatay 108: 
"Meus filhos, nunca se esqueçam de que tudo é consciência. Não podemos ficar 
alheios ao nosso passado, no que fizemos ou deixamos de fazer, pois no ciclo 
evolutivo da vida não podemos deixar marcas por onde passamos. Às vezes, por 
inconsciência, vaidade ou mesmo auto-afirmação, prejudicamos alguém e 
continuamos nossa marcha evolutiva, como se nada tivesse acontecido. Mas, um 
dia, vem o reencontro... Tem que haver, e a prisão é o meio mais sutil, pois há 
amor e consciência, assim como na história de Aragana". 
   
QUADRANTE 
  

É o trabalho comandado pelo 2º comandante da Estrela Candente naquele 
dia. O Mago poderá fazer a corte quando lhe convier. Porém, para fazer a sua 
emissão e canto, somente quando for escalado pelo 1º Mago, seguindo escala 
anual dos mestres Devas. 
  
RECEPÇÃO DA ESCALADA 
  

Ritual destinado a receber os mestres e ninfas que participaram da 
Escalada e do Quadrante do dia, é formado em frente ao Castelo do Silêncio, onde 
os missionários se anodizam com sal e perfume e formam a fila magnética, a 
partir das 18h30. O Mago escalado para fazer o canto na Chama da Vida ficará 
posicionado do lado esquerdo, devendo ao chegar no Turigano, passar à frente, 
se posicionando diante do sal e perfume. Após a emissão e canto da Samaritana, 
o Mago se anodiza e vai para a Chama da Vida. A Nityama faz sua emissão e canto 
e, em seguida, o Mago, que após seu canto, abre as correntes da Via Sagrada. Este 
mestre acompanhará a Maya quando ela for fazer sua emissão e canto. Depois 
ficará de honra e guarda, junto com a Nityama, sentados em frente à Chama. Se 
houver Pajés, alguns podem ficar junto ao Mago e à Nityama, aguardando a 
entrada dos mestres da Escalada e do Quadrante. Após se anodizarem, os 
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componentes da corte se acomodam na Via Sagrada. Os mestres e ninfas vindos 
da Estrela Candente e do Quadrante vão chegando, se anodizando e se 
acomodando no Turigano. Após o mantra Simiromba, emitido por todos, a corte 
começa a se deslocar para entrar no Templo. Quando a Via Sagrada estiver vazia, 
o Mago fecha as correntes, inclusive as do sal e perfume. Os Magos que estão na 
corte, ao chegarem na parte evangélica, se posicionam diante das pilastras. 
Se  houver mais de seis, poderão ocupar a Cassandra e auxiliar na recepção do 
ritual. Após a entrega no Aledá, os missionários da corte do Quadrante se 
integram na corte da Escalada, para o retorno ao Turigano, onde aguardam o 
Mago apagar a Chama, com o que estará terminado o ritual. Só poderão entrar 
para o Templo, na corte, os pajés com mais de 12 anos. Os demais devem 
permanecer no Turigano junto com o Mago e a Nityama, de honra e guarda na 
Chama da Vida. 
  
SANDAY DE TRONOS 
  

Terá inicio logo após o comandante da 1ª Mesa tocar o sino para seu 
encerramento. Com a corte sendo formada, no mínimo, por duas Samaritanas, 
duas Nityamas, dois Magos, uma ninfa sol e um ajanã, se posicionam:  em frente 
aos tronos vermelhos os que vão fazer a emissão e o canto; os outros, em frente 
aos amarelos, Caso haja mais missionários, eles poderão acompanhar a corte, 
obedecendo as respectivas posições. Após formados, se deslocam e se posicionam 
de frente para o Sanday, anodizando-se com sal e perfume e fazendo as emissões 
e os cantos. Em seguida, invertem suas posições, ficando de frente para os Tronos. 
Somente um missionário emite. O outro acompanha na ordem da formação da 
corte e aguarda a abertura dos Tronos e do Sanday, com a ninfa sol e o ajanã, já 
dentro do Sanday, anodizados, onde o Apará faz emissão e canto para a 
incorporação do Ministro. A corte é liberada. 
  
TURIGANO 
  

Neste trabalho, o Mago fica em frente à Chama da Vida e aguarda o 
comandante convidar a Samaritana para levá-lo para se anodizar. Após se 
anodizar, se posiciona na Chama junto com a Nityama e fazem a emissão e o 
primeiro canto para acende-la, mesmo  o Mago centurião, e ficará de honra e 
guarda, sentado em frente à Chama da Vida. Quando o comandante ordenar, 
apaga a Chama, sem fazer emissão nem canto, e permanece de honra e guarda. 
   
UNIFICAÇÃO e ANODIZAÇÃO 
  

Unificação é um trabalho simultaneamente realizado na Estrela Candente 
e no Quadrante, com manipulação de forças que são emitidas pelo Reino Central, 
em auxilio às vítimas de desastres coletivos, guerras, ameaças de doenças e 
epidemia etc. A Anodização é realizada na regência da Lua cheia, à noite, e se 
destina a recarregar as energias individuais de cada médium participante. O ritual 
é o mesmo para os dois trabalhos. A Unificação pode ser feita em qualquer dia, à 
tarde ou à noite, como convier aos Trinos Presidentes Triada. Os Magos compõem 
as cortes, junto com as demais falanges, totalizando nove cortes: 1ª) a do 
comandante da Estrela; 2ª) a do comandante da Unificação (ou da Anodização); 
3ª a 9ª) a dos comandantes dos sete quadrantes das Princesas. Cada corte deve 
conter um mínimo de dois Magos. Após conduzirem os comandantes a seus 
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respectivos lugares, as nove cortes se integram em uma só, que imantram o 
Quadrante durante todo o trabalho, no final conduzindo o comandante da 
Unificação (ou da Anodização) até à Pirâmide, onde ele vai agradecer as forças 
recebidas. Poderá haver uma convocação especial para esses trabalhos pelos 
Trinos Triada, a qualquer momento, assim como uma Estrela Candente especial, 
sempre com – 0 – em cristo JESUS. Haverá sempre, obedecendo a uma escala 
dos Devas, na ordem da chamada oficial, emissão e canto das falanges 
missionárias, que deverão ser feitos pelas 1ªs ou 1ºs ou um representante por eles 
escalado. Para receber a incorporação de Pai Seta Branca, em frente ao radar da 
Estrela, os mestres Ajanãs devem estar com uniforme de Jaguar, capa e suas 
ninfas sol.1 

 
Cantos do Mago 

(Acender a Chama da Vida) 
Obs:  Canto somente para centuriões 

 
Oh Jesus! 

 
  Quem te fala sou eu, o menor dos jaguares, testemunha viva da estrela 

sublimação, que anunciava na manjedoura, a chegada do teu Jesus menino. 
  Sou jaguar, sou mago, que ora acendo a chama viva e resplandecente dos que 
descem do reino central, e passam por aqui como pequenos pastores, que pela 

estrela guia chegarão a Jesus menino. 
Represento também, os três reis magos, quando naquela era distante te 

oferenceram incenso, mirra e ouro. E eu Jesus, para te servir, acendo a chama 
viva e resplandecente do poder da integração, para que todos que vem da estrela 

candente sejam abençoados pelas suas energias, no clarão deste simbolismo 
universal. 

É a chama da vida e do amor. 
Que as forças se desloquem, oh Jesus, e eu possa melhor servir. 

São cavaleiros verdes, são ninfas, são ternuras que passam por aqui, iluminados 
pelas energias do seu sol interior, concentrado pela sua jornada, vindo do reino 

central. 
Continuarei Jesus, sempre com - 0 - // em cristo Jesus! 

Salve Deus! 
 

CANTO DO MAGO 
(Acender a Chama da Vida) 

 
Oh Jesus! 

Eu, o menor de teus servos, represento as três forças do oriente: incenso, mirra 
e ouro. 

São poderes, Jesus, que ora busco na certeza absoluta de te encontrar e receber 
as forças transcendentais da herança, que deixei por não saber amar. 

Ora sinto resplandecer em mim, na perseverança de uma nova era, na segurança 
do meu sol interior, partirei sempre com - 0 - // em cristo Jesus. 

Salve Deus! 
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CANTO DO MAGO 
(Apagar a Chama da Vida) 

 
Oh Jesus! 

A estrela testemunha em seu brilho singular, entre todas a mais rica, escolhida 
por Deus, quando naquela era distante anunciou Jesus menino, acompanhou no 

deserto os três reis magos de luz, que te ofereceram ouro, mirra e incenso, e 
também o seu amor. 

Hoje, Jesus, quero também te ajudar, sou mago pequenino, quero a luz desta 
estrela para a chama apagar. 

Servindo em teu santo nome a minha tribo de mestre jaguar, que em nome 
de Deus pai todo poderoso, ofereço com // em cristo Jesus. 

Salve Deus! 
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6. Princípes Mayas 
 

ia Neiva não deixou qualquer informação oficial da falange por escrito, os 
relatos surgidos foram coletados por Mestres que estiveram ao seu lado. 
          
 As cartas “A terra dos Homens pássaros” e os “Maias de Yucatã” 

(transcritas na Pasta dos Príncipes Maia) falam da civilização Maia e não da 
história individual dos Príncipes Maia, e a Mensagem do Pai Seta branca de 1980, 
fala sobre a civilização Maia e de suas dores. 
          Todo Jaguar esteve encarnado na Península de Yucatã, portanto pressupõe-
se que tenham sido Maias, mas isto não quer dizer que são Príncipes Maia. 
Há um consenso que os Príncipes Maia ocuparam postos de relevada importância 
na civilização Maia, por isso a denominação “Príncipe”. 
          O Canto dos Príncipes Maias fala do ponto de partida em Esparta, sua luta 
e a batalha na Planície Peloponesa, a promessa até Belém de Judá no auxílio ao 
lado de Jesus, na península de Iucatã quando tinham o poder de se 
transportarem, unindo as tribos Maias num só pensamento numa só evolução. 
Talvez haja aí a referência que Tia Neiva fala em sua Carta da Terra dos Homens 
pássaros, a desintegração dos Maias nas noites de lua cheia. 
          E num salto no tempo, no compromisso na Corrente Indiana do 
Espaço: “pelo Pai Seta Branca estou aqui”, quando esse missionário traz 
sobre a força dos povos da cultura do sol. 
          E diante do grande poder que tinham na manipulação das forças espirituais 
e o perigo na manipulação dos mesmos onde o orgulho e a força dessas heranças 
tem um papel muito forte, Tia Neiva coloca uma frase que tenta conscientizar 
esses missionários de sua missão e sua responsabilidade doutrinária que diz 
assim: 
               “Obedeço e obedecerei as leis que me regem deste 
amanhecer!” 
          Quando na chegada da representatividade dos Maias na doutrina, esses 
espíritos não desejam estar ligados a nenhuma condição hierárquica, no que foi 
prontamente negado pelos mentores executivos da doutrina. 
          Por essa razão Tia Neiva os colocou como afilhados, ou seja, tornou-se 
Madrinha, como uma responsável direta na implantação e na condução dos 
Missionários Príncipes Maias. 
          A Falanges de Príncipes Maias foi criada em 1982.2 
 

A civilização Maya foi uma de nossas ricas e tristes reencarnações, na 
península de Yucatan, no México, onde tínhamos um desenvolvimento material 
e científico superior ao de hoje, com amplo controle da energia atômica. Havia o 
Homem-Pássaro, que voava por todas as direções com um macacão especial, 
cheio de tubinhos energéticos. 

Entre os Mayas, grandes sábios recebiam instruções diretamente de 
Capela, tinham a Voz Direta e realizavam grandes fenômenos. Em sua ambição, 
pretenderam capturar uma das amacês que passavam em vôo razante, projetando 
a energia de Capela para aquele povo, mantinham aquelas áreas livres de certos 
animais que aterrorizavam o Homem, traziam instruções, porém sempre sem 
atravessar o neutrom. 

T 
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Só que aprisionaram uma amacê errada, que produziu a desintegração de 
toda aquela civilização. 

 “Uma certa tribo que habitava todo o continente americano, que se 
espalhava em uma enorme civilização – povo que hoje denominamos Mayas de 
Yucatã – cresceu a sua ciência a ponto de desafiar a sua própria natureza, 
esquecendo dos poderes de Deus e da sua Natureza. Deus em seu reino, em seu 
plexo, porque o Homem reconhece que foi anunciado o dilúvio! Porque o Homem 
tem certeza de que, naquela era distante, o Sol se escondeu, arrebentou a trovoada 
e as águas, caindo do Céu, arrastaram para o oceano toda a imundície daquela 
incomparável substância em valores para o etérico. 

Eram Deuses querendo transformar sua própria natureza. Deus, sim, em 
sua figura perfeita hieroglífica. Deus no Homem, porém, não existe, e não existirá 
Homem-Deus! A sua sabedoria não tem limites, porém há um limite para os seus 
poderes. Este limite está na precária condição de sua própria natureza. 

Desta vez, em Yucatã: por toda sua terra, aquela inteligência, que mesmo 
nos labirintos eternos deixou seus rastros, foi sucumbindo o Homem e subindo 
os Deuses. Desta vez foi água, água que transbordou, levando a fortuna 
inigualável. Quando vale a Vida na mente de cada um dos seres humanos que 
vivem e viveram em todas as épocas? Todo conhecimento é aproveitado. Nada se 
perde, tudo se transforma. 

Porém, quis a vontade de Deus ficarem seus rastros no labirinto real 
deste caminho. Toda inteligência deixa um alicerce de sua unidade, como 
deixaram os Deuses Yucatãs quando foram recolhidos pela água. É preciso amar 
Deus. Os Deuses da imortalidade, sem este amor, muito pouco podem fazer. 

Por conseguinte, deixaram os Deuses Yucatãs as suas fortalezas, ficando 
bem clara a separação dos três plexos de nossa natureza. Porém, voltaram! 
Voltaram mais uma vez, insistindo em sua pequena e rude civilização: pedra – 
mais uma vez, pedra – era só o que aprendia o seu coração, também de pedra. 

Sim, agora eram os Mayas! Mayas da infeliz experiência de Yucatã. Força 
e Poder! O Sol e a Lua! Desta vez, o vento era seu condutor, feliz e infeliz. 

Sim, filho, depois do aprendizado é preciso retornar ao campo de batalha 
da vida terrena, é preciso renascer e reconquistar, melhorando o teu caminho 
cármico, obtendo novas conquistas, novos conhecimentos, para teres a 
oportunidade de te conheceres a ti mesmo, porque somente a dádiva imortal 
satisfaz os nossos desejos. 

Muitas vezes, quando não conhecemos a nós mesmos, pensamos que os 
nossos juízes são cruéis. Saibas que a libertação não está nas ruínas. Voltamos 
tantas vezes quantas seja preciso. Voltamos pelas nossas ruínas, voltamos em teu 
benefício. Seja qual for a provação das cicatrizes que assinala o teu caminho, 
sofras amando e agradeças a Deus pela oportunidade que te fez voltar.”“. 

 
(Tia Neiva, 12.12.78) 
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 O príncipe Ariane 
 

Salve Deus! 

O Príncipe Ariane e seu 
surgimento é uma dessas 
individualidades que não foram 
anunciadas ou trazidas pela 
Clarividência de  Tia Neiva e surgiu 
num momento em que a Doutrina 
buscava sua afirmação depois de seu 
desencarne. 

Nessa época todos os meses um 
Templo do Amanhecer tinha a 
autorização para realizar a Benção de 
Pai Seta Branca, esse ritual era muito 
cercado de cuidados e para tal, partia do 
Templo Mãe uma corte destinada 
exclusivamente para promover tal 
ritual. 

Como Regente de  Falange 
sempre gostei de viajar aos templos e 

resolvemos ir a Benção do Pai Seta Branca em Brasilinha ou Planaltina de Goiás. 

Em meio ao ritual, tive a intuição de conversar com Paulino que era o 
responsável pelo ritual, solicitei a ele que pedisse a presença do Mentor da 
Falange, como Ajanã participei dessa incorporação. Eram sete príncipes a 
incorporar. 

Na identificação dessas individualidades incorporei o Príncipe Ariane e 
outros espíritos da mesma natureza se fizeram presentes o que ainda lembro o 
nome foi Zanais. 

Passou se algum tempo e estávamos novamente em uma benção do Pai 
Seta Branca, fiz o mesmo pedido a Paulino e lá estávamos nós aguardando que 
ele convidasse tais mentores, dessa vez o Príncipe Ariane incorporou em todos de 
uma só vez. 

Nesse mesmo dia estava havendo uma incorporação do Cavaleiro da Lança 
Faleiro Verde na casa de Mestre Edelves… 

Desta data , que se me lembro foi no final da década de oitenta adotamos 
carinhosamente o Príncipe Ariane como o Mentor da Falange de Príncipes Mayas. 

Gilmar 
Adjunto Adelano 

Primeiro Príncipes Maya dos Templos do Amanhecer 
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Canto do príncipe Maya 

 

Salve Deus! 

Oh!, Jesus! 

Esta é a hora precisa de minha vida. 

Teu filho te quer falar! 

Eu sou aquele cavaleiro das cordilheiras, 

que desceu para enfrentar o mundo, 

que se destinava à estrela testemunha, 

que unia as tribos num só pensamento, 

numa só evolução. 

Eu sou um espírito espartano! 

Eu vi a luz da verdade, 

porém, fui aquele que fracassou. 

Em vez da luz, triste percorri os caminhos. 

Fracassei por não saber amar. 

E nesta bendita hora, Jesus, 

só tu poderás me dar a paz. 

Quero gritar ao mundo inteiro, 

no calor desta doutrina, 

salve Deus, Jesus querido! 

Tenho a força bendita deste amanhecer, e pelo pai seta branca estou aqui. 

Obedeço e, obedecerei 

às leis que me regem deste amanhecer. 

Sou maya e parto com -0-// em ti cristo Jesus! 
Salve Deus! 
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7. Yuricys 
 

 origem da Yuricy se perde nas 

antigas civilizações, antes de 

Cristo, quando viveram nas terras 

gregas, junto à Pítia, no Oráculo de Delfos. 

          Pítia, uma das encarnações de Tia Neiva, 

era uma profetiza que se inspirava no Deus Apolo 
e orientava reis, príncipes e nações. 

          Sua palavra era como uma lei, acatada por 

todos, e assim, tornou-se quase uma lenda viva. 

Somente os espartanos não a aceitavam e ao 

Deus Apolo. 

          Pítia, a profetiza, era uma mulher simples e 

tendente a viver afastada dos outros, do luxo e 

das ilusões materiais, dedicando-se mais ao 

mundo real dos valores, do amor ao próximo, da 

justiça e da caridade, do que ao mundo ilusório 

dos fatos. 

          Pítia, embora divina, também era humana. 

Com o tempo, e devido ao excesso de profecias que lhe 

exigiam um jejum de vários dias, Pítia, após cada oráculo, desfalecia, e sua 

recuperação requeria vários dias de repouso. 

          Daí a razão pela qual ela escolheu jovens, cujos maridos estavam sempre 

nas guerras, para auxiliá-la na sua missão. Essas jovens, as Yuricys, que quer dizer 

“Flor do Campo” na linguagem indígena, percorria as planícies gregas e 

macedônicas, socorrendo sob a sua inspiração, os soldados feridos em combate, 

famílias desgarradas de suas tribos, velhos e crianças, enfim, minorando o 
sofrimento daquela gente. 

          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 as Yuricys moldassem as Muruaicys e as Jaçanãs, 

que eram moças fugidas de tribos mercenárias, que teriam a missão de fazer as 

profecias do Templo, através de Pítia. 

          Hoje, no liminar do III Milênio, estando mais uma vez juntas, seguindo 

novamente a orientação daquele mesmo espírito, hoje Tia Neiva, antes Pítia, 

Cleópatra, Veleda e outras mais encarnações. A missão das Yuricys já não é mais 

percorrer campos de batalhas e socorrer soldados feridos, mas junto aos trinos, 

adjuntos e demais ninfas e jaguares que formam o exército de Seta Branca, 

auxiliar nesta era de transição, a humanidade perdida, desorientada, na busca 

A 

Ministro Yuricy 



 

 

47 

única de conquistas materiais, como foi há milênios atrás, a encontrar o Caminho, 

a Verdade e a Vida. 

Carta do Adjunto Yuricy 

Minha filha e minha ninfa jaguar, adjunto yuricy, koatay-108; herdeiro 
triada harpasius, 7° raio adjuração arcanos rama 2.000, mestre edelves. 

O Adjunto Yuricy Koatay-108, MESTRE EDELVES, é na contagem 

hierárquica igual e se posiciona junto aos outros Adjuntos Koatay 108, Arcanos, 

Rama 2.000, nos seus direitos e deveres, pois fizeram o mesmo juramento e têm 
a mesma Lei. 

A ninfa Adjuração Mestre EDELVES, representa o Ministro YURICY, a 

força, o amor e a ternura, É um Adjunto Maior, que pode e deve agir por si, na 

individualidade, de acordo com a Lei do Adjunto Koatay-108 ARCANOS Rama 
2.0OO. É uma mestre ligada aos grandes desenvolvimentos. 

A Ninfa Adjuração Mestre EDELVES, Adjunto Yuricy, não depende da 

Falange das Yuricys, estas sim, é que dependem e devem estar harmonizadas com 

seu Adjunto Yuricy. 

A Ninfa Adjuração Mestre EDELVES, não terá 7°S Raios. Mestre 

EDELVES é um Adjunto Maior, e concentra em si todo o potencial de forças, 

energias e heranças transcendentais de um Adjunto de Povo. Ela é o Adjunto; e 
tem todo um acervo de conhecimento, conduta e amor. 

O Adjunto Yuricy, Mestre EDELVES, terá suas Regentes, as quais deverão 

estar sempre em sintonia com seu Adjunto. Na ausência de Mestre EDELVES, 

elas representam o Adjunto, e assim, todos os Rituais e Sandays serão sempre 
realizados com precisão e em perfeita ordem e Lei. 

O mesmo acontece com as Ninfas Adjuração Missionárias Yuricys, que 

serão designadas pelo próprio Adjunto YURICY, isto no que se refere aos Rituais 

e Sandays. 

As Ninfas Luas Missionárias YURICYS, têm por missão especial 

representar KOATAY-108 nos Rituais e podem participar da corte. 

A Falange dos Príncipes Maias, têm o seu Adjunto de origem, mas são 

Missionários do Adjunto Yuricy e têm o dever de estarem harmonizados com o 
Adjunto Yuricy, Mestre EDELVES, e seguirem suas escalas de trabalho. 

Lembrem-se sempre que a Yuricy, Mestre EDELVES é um Adjunto 

Koatay-108, ARCANOS Rama 2.000 e com todo o seu potencial de energias e 

forças Doutrinárias, e com seu amor tem todo um acervo de dedicação e 

capacidade para coordenar e comandar as Falanges Missionárias YURICYS, que 

lhe foram confiadas por Pai Seta Branca. 

Todos juntos, formamos uma grande força, formamos um CONTINENTE. Todos 

com suas atribuições e deveres, assumimos por amor esta singular Missão, e é 

impregnado do mais puro amor incondicional que cada um deve respeitar a 
individualidade uns dos outros, uma vez que Lei é Lei e ela existe para todos. 
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Somos Jaguares do 3° Milênio, meus filhos, e o que transmito a vocês eu recebo 

de Deus, do Pai Seta Branca, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

O ADJUNTO KOATAY-108, HERDEIRO TRIADA HARPASIUS, 7° RAIO 

ADJURAÇÃO, ARCANOS RAMA 2.000, tem maiores poderes e de seu plexo 

saem focos luminosos de luz curadora e desobsessiva. 

(...)Dependendo de sua mente, sintonia, conduta e amor, humildade e 

tolerância, poderá emitir sua Força-Luz por todo esse Universo em Cristo Jesus. 

Realizarão curas, darão paz aos desesperados, apenas à sua passagem. 

Somente o AMOR e a HUMILDADE tornam o homem Iluminado, este é o 

verdadeiro Mago do Evangelho; este é o meu verdadeiro Filho; este é o meu 

ADJUNTO KOATAY-108, HERDEIRO TRIADA HARPASIUS, 7° RAIO 

ADJURAÇÃO ARCANOS RAMA 2.000. Cumpra Filha, com amor o teu 

Sacerdócio, a tua Missão em Cristo Jesus. 

Filha Querida, MESTRE EDELVES, minha intenção era de fazer uma 

cartinha, mas eu precisava lhe dizer que eu fiz o DOUTRINADOR. 

Tantos anos de amor, dedicação exclusiva o trabalho constante para ter 

formado e contemplar com felicidade o CONTINENTE. 

Sou muito feliz mesmo, e me sento realizada quando vejo tudo 0 que tenho 

e que tudo dei a vocês com todo o meu Amor. 

Sim, eu queria lhe dizer que o Pai Seta Branca, nunca gostou nem quis que 

eu Doutrinasse ou comandasse. E você Filha Querida, não pode imaginar o que 

sinto quando te vejo realizando tudo isso em favor e pelo amor de nosso Pai Seta 

Branca em Cristo Jesus. 

Minha Ninfa Doutrinadora, e mais, ADJUNTO KOATAY-108, HERDEIRO 

TRIADA HARPASIUS, 7° RAIO ADJURAÇÃO, ARCANOS RAMA 2.000. 

Eu quis lhe mostrar, Filha, o quanto você me torna feliz e realizada. Eu sou 
sua Mãe Clarividente e a amo de modo especial. 

Com o amor da mãe em Cristo Jesus! Tia Neiva 

Vale do Amanhecer, 08 de outubro de 1985. 
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Canto da yuricy sol 

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! Está 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 seus raios no canto da yuricy, no triste reino de delfos, 

minha mãe clarivedente, 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! 

Canto da yuricy sol 

(primeiro canto) 

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 pai 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 ora não te conhecem. 

Dai a luz da vida e da morte, ilumina o viandante na sua obscuridade, ilumina os 

cegos, também na sua obscoridão, ilumina, oh Jesus, os campos orvalhados, as 

cordilheiras silenciosas às margem do rio caudaloso, onde vive a choupana e o 
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lavrador, a cachoeira das matas, o caboclo e seus amores, o saveiro no mar 

distante, o menino e a menina, a jovem mãe abondonada, o órfão de pais e mãe 

vivos. 

Nos liberte senhor, calúnia, da falcidade e do desprezo. 

Mestres desta consgração! Vamos emitir todo o nosso amor, para que eflúvios 

luminosos nos alcancem e nos protejam, na luz de 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! 

Canto da yuricy sol 

(segundo do meu 1º canto) 

Oh Jesus! 

Nesta bendita hora, eu quero encontrar comigo mesmo, quero sentir todo o meu 

amor, quero sentir resplandecer o meu sol interior, mesmo sem as noites densas 

sem luar. Quero sentir o aroma da mata frondosa. Quero sentir, quero respirar 

junto aos caboclos e às caboclas, quero sentir a sua bênção, sua mão em minha 

testa, tirando os males que me 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 a minha dor. 
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Paizinho, eu quero o aroma desta flor para o progresso de minha vida material e 

espiritual. Quero levar tu 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 cordelheiras… 

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 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 a luz iniciática, na corrente 

mediúnica da ninfa e do jaguar, que amando e perdoando, sempre estejam em 

conflito a vibrar. 

Oh Jesus! Oh simiromba meu pai! É uma estrela que aparece, uma vida a 

apagar, 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 

Canto da yuricy 

(pai nosso) 

Salve Deus! 

Oh Jesus! 

Deus é o espírito, e eu, a sua divina imagem. 

Sou sábia, pois expresso a sua sabedoria da mente infinita e tenho 

conhecimento de todas as coisas. 

Eu sou a vida, a saúde, e sou encarnade. 

Oh bom Deus! 
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Caminho a centenas de anos para te encontrar! 

Subi as cordilheiras e desci às planícies, enfrentei o verde peloponeso. 

Atravessei a era crística, unifiquei as forças, e me fiz amor em cristo Jesus! 

Hoje sou física novamente, e me expresso através do homem jaguar, que ainda 

geme e chora pelo pão de cada dia, pelo progresso de nossas vidas materias, 

para que possamos servir sem as preocupações de nossas obrigações neste 

mundo físico, em Deus pai todo poderoso! 

Salve Deus! 

Canto da yuricy 

(no turigano) 

Salve Deus! 

Oh Jesus! 

Neste instante piso no 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 envolvem até aqui, para 

alcançar a nova era. 

É o pão de cada dia, grandeza infinita deste amanhecer! 

Faze com que eu seja o jaguar medianeiro da conquista universal. Daí-nos 

senhor, o poder da mente e do sentro nervoso que é a misericórdia de te 

conhecer em Deus pai todo poderoso. 

Parto com – 0 – // em cristo Jesus. 

Salve Deus! 

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 na 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. 
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Jesus! 
Levaremos rosas de amor, enfeitaremos esta jornada, no desejo de um mundo 

melhor, estarei sempre com – 0 – // em ti Jesus querido. 
Salve Deus! 

 

Canto da abertura das forças pela ninfa yuricy 
 

Salve Deus! Ó, Jesus, me consagre e me ionize 
 

Na luz deste poder absoluto que vem de Deus todo poderoso! 
 

Venho trazer as duas espadas significativas do trabalho e do amor. 
 

Venho trazer, também, todo o magnetismo 
 

Na projeção dos canais que me compete o poder desta emissão. 
 

Eu sou aquela, Jesus, a menor de tuas servas, 
 

Que te pede e implora a tua misericórdia sobre todo o poder. 
 

Vem, Jesus! Vem iluminar e imantrar estes filhos 
 

Com a força absoluta deste poder iniciático! 
 

Ó, divina estrela do céu! Ó, sublimação! Ó, perfeição! 
 

Que as forças se cruzem em contrário... 
 

Que as forças se movimentem e que tudo, na tua perfeição, 
 

Aceito e aprovado nas leis do auxílio! 
 

Unificação! Unificação, Jesus! 
 

Que os laços religiosos, doutrinários e filosóficos nesta unificação 
 

Se entrelacem ao nosso ver... 
 

Sou eu, Jesus, mais uma vez, a menor de tuas servas 
 

Que emite e condena as forças contrárias, 
 

Que nào seja a força que vem de Deus todo poderoso. 
 

A tua força, Jesus, é o poder de simiromba, nosso pai! 
 

São os poderes das princesas e dos caboclos; 
 

São os poderes dos nagôs, das sereias e do povo de cachoeira! 
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Pelo teu amor, emito o meu som silencioso, 

 
Porque ainda sou mago do evangelho e porque ainda presa na força do jaguar, 

 
Irei penetrar e caminhar até que as forças se movimentem 

 
Em benefício de toda a doutrina e de todas as religiões. 

 
Sou eu, Jesus! Venho trazer o canto das yuricys das matas e das campinas... 

 
Unificação! Unificação! Unificação no amor, na tolerância e na humildade 

 
Do espírito presente, dos mansos de coração. 

 
Sinto!... Sinto que o nosso amanhecer une todas as forças 

 
E, neste canto universal, emite os primeiros passos para a unificação... 

 
Ó, divina estrela do céu! Sete forças, sete raios de araken! 

 
Grandeza infinita que se eleva e que, na minha pequena emissão, 

 
Pretende chegar à altura que te convier... 

 
Ó, senhor de todo o universo! 

 
Neste momento eu peço a divina licença para entregar as forças 

 
Que acabam de chegar aos mestres adjuntos, trinos desta consagração. 

 
E assim, ó, simiromba meu pai, conceda-nos a graça deste anodaê, 

 
Desta unificação, somente nos encantos do amanhecer, 

 
Na força decrescente de koatay 108, minha mãe clarividente! 

 
Ouça, Jesus, de todo o meu ser, esta melodia universal que será, 

 
Por todos os séculos, Jesus, o canto da yuricy! 

 
Em nome do pai, do filho e do espírito, por todos os séculos sem fim, salve 

Deus! 
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8. Dharman Oxinto 
 

 história das missionárias Dharman-Oxinto começa no Antigo Egito 

dos Ramsés, passa pelo verde Peloponeso, pelas planícies 

macedônicas, pelo Império Romano, pelos desertos da Palestina, 

pelas nobrezas húngaras, por convento da Aquitânia, pela ensolarada Andaluzia, 

pelas sinhás e sinhazinhas do Brasil Colônia, 

quando conviveram com os queridos Pretos 

Velhos que traziam nossas raízes indianas e 

africanas, sempre foram marcadas pela 

coragem e pela energia de suas ações. Nem 
sempre positivas, mas enérgicas. 

  No antigo Egito, à época de Ramsés II, o 

Grande Deus era Amon-Ra, o Deus Sol, mas o 

povo rendia seu culto a Horus, o Deus-Falcão, 

símbolo da força da Terra, filho de Isis, a Lua, 

e Osiris, o Sol. Em Karnak, Horibe, a suma-

sacerdotisa de Horus era o espírito 

reencarnado da Princesa Aline. Naquela época, 

o povo não podia penetrar nos templos, e 

somente sacerdotes e sacerdotisas e os faraós e 

rainhas tinham acesso aos recintos sagrados. O 

povo aguardava, do lado de fora, a 
manifestação dos Deuses.  

E havia um grupo de sacerdotisas de Horus, 

lideradas por Horibe, que, com ajuda de Nefertari, a esposa do faraó Ramsés II, 

realizava grandes fenômenos entre aquela gente, portando energias 

maravilhosas, fazendo curas físicas e desobsessivas. Participando de grandes 

rituais, os poderes de Horibe eram tão grandiosos que ela passou a ser 

representada pela figura humana com cabeça de falcão – a cabeça de Horus, como 

se pode ver nas gravuras da época, onde se representa, também, a grande a 

afinidade entre Horibe e Nefertari. São muitas as representações de Nefertari 

dando a mão a Horibe, carregando a Cruz Ançanta, chave da Sabedoria, da Vida 
e da Morte. Essa união se fazia sempre presente.  

Na maior festa ritualística da época, quando Ramsés II retirava o símbolo 

de Amon-Ra de seu Oráculo, em Karnak, e o levava, velado, em procissão de 

barcos pelo Nilo, acompanhada pelo povo nas margens, até Luxor, onde ficava 

um mês. Ao final desse período, o cortejo se fazia na volta de Amon-Ra para seu 

Oráculo em Karnak, onde o barco era recepcionado, no palácio, por Nefertari, 

Horibe e as sacerdotisas de Horus. Pela grande energia de que era portador, esse 

grupo de sacerdotisas, liderado por Horibe, desempenhou importante papel no 

decorrer dos tempos, encarregando-se dos primeiros passos iniciáticos, 

A 

Princesa Aline 
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conduzindo os mestres a serem consagrados pela Iniciação de Osiris. 

          NEFERTARI, esposa de RAMSÉS II Quando a Rainha Exilada saiu da 

Grécia, tendo sido poupada sua vida por interferência de Pytia (uma das 

encarnações de Tia Neiva), como se revive hoje no Turigano, ela foi para um 

palácio na região do Delta do Nilo. Ali, se dedicou à cura de todos os necessitados 

que a procuravam, dando-lhes abrigo, e marcando, na trilha, a entrada para o 

palácio, com uma cruz. Era a Cruz do Caminho! E, para ajudá-la, veio do Egito o 

grupo de sacerdotisas de Horus. Horibe já estava no Plano Espiritual, 

comandando suas Missionárias do Espaço, e emanando e protegendo o grupo que 

foi para a Cruz do Caminho. Em Delfos, Pytia organizou as primeiras falanges 

missionárias – Yuricys, Muruaicys e Jaçanãs -, e providenciou para que, na Cruz 

do Caminho, começassem as Iniciações Dharman-Oxinto, que significa A 

CAMINHO DE DEUS, entregues às sacerdotisas de Horus, que receberam o nome 

de Missionárias Dharman-Oxinto. Por isso, na Cruz do Caminho, onde são 

manipuladas as energias dos Ramsés e do Povo das Águas, as Dharman-Oxinto 

têm lugar de honra e guarda a Mãe Yemanjá. 

E, através dos tempos, esse grupo de espíritos das missionárias Dharman-

Oxinto permaneceu unido em várias encarnações, vindo sempre com muitas 

energias, dedicando-se aos trabalhos da Lei do Auxílio. Rainhas e princesas na 

Europa Central, ciganas maravilhosas da Andaluzia, escreveram histórias de 
coragem e de amor por onde passaram. 

 Houve uma encarnação em que viveram como freiras, na Idade Média, 

numa região próxima a Paris, chamada Aquitânia. Atendiam, em seu convento, 

às vítimas daqueles senhores feudais que viviam no luxo e na ambição, 

explorando os humildes. Aqueles reis poderosos, revoltados com o socorro que 

elas prestavam a suas vítimas, decidiram exterminá-las. Alertadas pelos 

Mentores, as freiras fugiram, e se refugiaram nas ruínas de um castelo, perdido 

no meio de grande floresta. Ali continuaram sua obra de assistência física e 

espiritual, sobrevivendo com mantimentos e roupas que aqueles pobres e 

humildes aldeões surrupiavam dos nobres em seus castelos, onde serviam. Eram 
chamadas as FADAS DA FLORESTA! 

  Na Andaluzia, no sul da Espanha, formaram, em outra encarnação, um 
grupo de ciganas com muitos poderes, encantando nobres e reis com sua magia e 
sua beleza. Nessa época, a Princesa Aline liderava as Dharman-Oxinto nos planos 
espirituais, mas tinham no espírito reencarnado de Nefertari sua líder. Por suas 
origens, têm missão de grande responsabilidade nos diversos trabalhos e rituais 
na transição para a Nova Era, no Vale do Amanhecer. 

São de sua responsabilidade os primeiros passos do mestre que começa 
sua jornada: a Autorização e a Iniciação. Sempre está representada na Elevação 
de Espadas. Faz honra e guarda a Mãe Yemanjá na Cruz do Caminho. Serve o 
vinho no Oráculo e na Estrela Sublimação. São comandantes dos Abatás especiais 
da Bênção de Pai Seta Branca. Em 2002, em mensagem transmitida à 1ª 
Dharman Oxinto Dinah pelo Ministro Tumarã, em uma Bênção do Pai Seta 
Branca, nos foi revelado que a Falange havia conquistado, pela sua energia 
positiva e integração nos trabalhos, as forças vindas do 3ª Raio de Simiromba – 
o Ministro Adones, que também se fez presente e abençoou todas as missionárias 
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Dharman Oxinto através de Dinah. Em 2004, Amanto nos informou que há 
muitos anos vem atuando junto às componentes da Falange! 

Mas isso não quer dizer que são as melhores, não! Isso significa, apenas, 
que devem dar o melhor de si, com muito amor, com muita segurança, para 
cumprir os compromissos que assumiram com a Espiritualidade, especialmente 
com a Princesa Aline, nos diversos trabalhos de alta precisão, tais como a 
Autorização, a Iniciação, o Oráculo, a Estrela Sublimação, o Leito Magnético  e a 
Cruz do Caminho. Esse o valor de nossa responsabilidade! 

 
A gola representa o leque de energias emitido pelo plexo, é toda de 

brilhante luz nas Dharman Oxinto do Espaço. Deve ser tratada com muito 
carinho, para se manter bonita e apresentável. Aliás, toda a indumentária deve 
ser bem cuidada. São uma réplica do que é usado nos Planos Espirituais, só que 
dentro das limitações de nossos materiais. Com o espírito de Horibe - Princesa 
Aline - no comando das Dharman Oxinto no Plano Espiritual, o comando da 
Falange, na Terra, ficou sob a responsabilidade do espírito de Nefertari, que, 
como foi explicado, não pertencia àquele grupo de sacerdotisas, razão pela qual a 
Primeira da Falange Missionária Dharman Oxinto tem indumentária e canto 
diferentes dos de suas componentes, e foi incumbida da união das Dharman 
Oxinto Sol – antes conduzidas pela ninfa Sol Mariana – com as Lua – que eram 
conduzidas pela ninfa Lua Ivone, esposa do 1º Mestre Jaguar. No Leito Magnético 
e no Turigano, as Dharman Oxinto Sol e Lua não fazem o canto normal da falange, 
mas sim um especial. A Primeira Dharman Oxinto é a Ninfa Lua Dinah da Silva, 
e o Adjunto de Apoio é o Trino Regente Triada Tumarã, Mestre José Carlos. Os 
prefixos são Clítia, para as Lua, e Clítia-Ra para as Sol.4 

 
Canto das dharman oxinto 

Salve Deus!   

 

Ó, Jesus, venho mais uma vez, nesta bendita hora, ofertar o meu canto e elevar 

minhas vibrações na missão em que perante simiromba, meu pai, me coloquei! 

Sou uma missionária dharman oxinto, e aqui estou para emitir, com todo o meu 

amor, a vida iniciática deste amanhecer... Ó, Jesus! Em tua infinita 

misericórdia, permita que as forças se encontrem e se entrelacem com a luz da 

razão que existe em cada vida, fazendo crescer, em nossas consciências, a 

responsabilidade da grandiosa partida desta para uma nova era... Quisera, ó, 

Jesus, que estas forças benditas pudessem resplandecer em mim, para que eu, 

emitindo todo o meu amor, possa, onde estiver em minha jornada nesta era, ser 

o reflexo do bem e da luz!...   

 

Salve Deus! 

Canto das dharman oxinto no leito magnético e no turigano 

Salve Deus!   

 

Ó, poderoso reino central! Meu mestre, primeiro cavaleiro da lança reino 

central! Eu, ninfa (sol ou lua) da falange ....., missionária dharman oxinto, povo 

de ... Ninfa (adjuração, se for sol - ajanã, se for lua) .... (nome)....., venho, em 
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nome de simiromba nosso pai, colocar à vossa disposição os poderes que me 

foram confiados. Ó, Jesus! As linhas se entrelaçam para a harmonização deste 

trabalho na força absoluta que vem de Deus pai todo misericordioso! São luzes 

que vêm ao nosso alcance... São mantras que se assemelham, em nossos 

corações, a esta divindade que nos cerca! Cavaleiro da lança vermelha! Cavaleiro 

da lança lilás! Cavaleiro da lança rósea! Cavaleiros de oxosse! Os meus respeitos 

com ternura... Meu mestre, primeiro cavaleiro da lança reino central! 

Vertical (se for lua)    

 

ou parto (se for sol)    

 

com -0- porque -x- vos pertence.   

 
Salve Deus! 

1ª mensagem às DHARMAN OXINTO 

 Queridas Irmãs Dharman Oxinto, Salve Deus! Quando estamos 

atravessando as faixas mais perigosas de nossa jornada, nada mais importante do 

que salientar a necessidade de mantermos nossa conduta doutrinária, buscando 

o equilíbrio, a harmonia e a perfeita realização de nossos trabalhos. Os nossos 

irmãos perdidos nas Trevas tentam de todas as maneiras perturbar nossas 

mentes, porque sabem que só sairemos vencedoras de nossas lutas se nos 

mantivermos unidas. Unidas em um só pensamento e em um só coração. E eles 

não querem ser derrotados. Por isso, tentam de mil maneiras nos separar, porque 

se nos perdermos em conflitos entre nós mesmas, se deixarmos que a vaidade 

tome conta de nós, se não tivermos plena consciência de tudo o que fazemos, toda 

nossa força e todo o nosso trabalho se perderão. E esta ação de nos separar já está 

em pleno andamento!  

Temos as maiores dificuldades em cumprir nossas obrigações, não só pela 

falta de Dharman Oxinto mas, o que é pior, pela total irresponsabilidade de 

algumas componentes que, não satisfeitas em se desequilibrarem, abrindo suas 

defesas para a recepção de cargas negativas, passam a agir para o desequilíbrio 

das demais, fazendo exatamente o que querem os irmãos do Vale das Sombras. 

Uma coisa sempre fiz questão de dizer: UMA MISSIONÁRIA, COM SUA 

INDUMENTÁRIA, NÃO ESTÁ TRABALHANDO PARA A FALANGE OU PARA A 

SUA PRIMEIRA – ESTÁ, ISSO SIM, TRABALHANDO PARA SI MESMA. SÓ 

QUE COM ENORME POTENCIAL DE FORÇAS: SUA PRÓPRIA FORÇA DE 

JAGUAR, MAIS A FORÇA DE SUA GUIA MISSIONÁRIA, MAIS A FORÇA DE 

SEUS MENTORES, MAIS A FORÇA DO MINISTRO DE SEU ADJUNTO, MAIS 

A FORÇA DE SUA FALANGE MISSIONÁRIA!  

Por isso, torna-se importante a conscientização de cada uma, porque 

estamos tendo sérios problemas nos diversos locais de trabalho onde se faz 

necessária a presença de uma Dharman Oxinto. A Autorização, trabalho refinado, 

onde se está a serviço diretamente de Pai João de Enoque (o Castelo da 

Autorização é uma Cassandra de Pai João); o Abatá e tantos outros trabalhos de 

tão grande realização, perdendo-se pelo antagonismo que ameaça nossa Falange. 
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São tantas as irmãs que residem no próprio Vale – mais de 35! – que não se 

justificam as ausências de nossa Falange nos trabalhos de manutenção. Ao 

esforço das Regentes, em lugar de atender com amor, as negativas são baseadas 

em que se a Primeira não trabalha, porque iriam então elas trabalharem? Esse é 

o princípio do fim. Onde o Amor? Onde a compreensão? Onde a tolerância? Não 

fui a Primeira Dharman Oxinto a meu gosto.  

Bem sabia Koatay 108 das minhas dificuldades, mas a decisão partiu de 

nosso Pai Seta Branca e eu, humildemente, aceitei. Aceitei porque tinha confiança 

em vocês, achei que poderia contar com a ajuda de todas. Foi um trabalho árduo, 

mas conseguimos erguer nossa Falange a tal ponto de harmonia e força que todos 

podiam sentir nosso poder. O trabalho com consciência e amor sempre foi o nosso 

lema. Cumprir nossa jornada com a alegria de servir, harmonizando-nos ao 

trabalho e aos comandantes, foi a marque que temos deixado a cada dia. Mas o 

veneno foi lançado entre nós quando a vaidade se insinuou no coração de algumas 

de nossas componentes, lançando a semente da discórdia.  

Negar-se a trabalhar porque a Primeira não trabalha – eis o princípio de 

total desconhecimento da Doutrina, dos trabalhos e do que significa ser uma 

missionária. Vocês acham que a Primeira não trabalha – então, Salve Deus, já 

estão cometendo um grave erro: julgar. Ouvir as histórias, os problemas de cada 

uma, tentar resolver tantas situações angustiantes e dramas familiares, buscar 

harmonizar as que, por suas aflições, estão perdidas e precisam reencontrar o 

caminho, organizar, liderar, manter, progredir e ter toda a responsabilidade pelo 
trabalho de cada uma – é parte do trabalho de uma Primeira de Falange!  

Ter consciência de sua força, de sua responsabilidade e dos efeitos que o 

trabalho possa trazer para si mesma e para seus familiares, amenizando seu 

carma, afastando ameaças e modificando a sua vida atual e futura, eis o que deve 

fazer uma componente de Falange. Tenho pedido a harmonia e a dedicação. 

Poucas me escutaram. Nossos trabalhos estão mal, existe muita fofoca e parece 

que não querem mesmo ter uma conduta doutrinária condigna. Muito bem! E a 

quem estão querendo atingir? Não acham que é muita pretensão pensar que 

nossa Princesa Aline ou Pai Seta Branca se preocupa com isso? A única coisa é 

que todos ficam tristes com quem não cumpre sua obrigação.  

Mas existe o livre arbítrio. Cada um é responsável por tudo o que faz e há 

de prestar contas pelo que fez e pelo que deixou de fazer. Só que, então, não terão 

mais condições para recuperar o que perderam. Para tudo há um momento e, em 

cada momento, temos nossos testes e nossas oportunidades. Se tivermos amor, 

saberemos como agir, aproveitando cada momento para exercer esse amor com a 

consciência de nossa Doutrina, obtendo verdadeiros fenômenos em nosso redor. 

Gostaria de despertar em cada uma de vocês essa vontade de ser útil, de trabalhar 

e participar com amor, com consciência, sabendo que a presença em um trabalho 

significa mais receber do que dar.  

Quem deixa de participar de um trabalho por preguiça ou vaidade, dando 

a si mesma desculpas esfarrapadas, pode estar certa de que não vai enganar 

ninguém. Seus Mentores, sua Guia Missionária, seu Povo, muitas vezes a deixam 
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sozinha e vão todos participar do ritual, levando forças necessárias ao bom 

desempenho daquela manipulação. Na própria lei do Abatá, como nos revelou 

Koatay 108, a energia ali manipulada pode ajudar fantasticamente um lar, uma 

família e até mesmo uma comunidade. E, por preguiça, quantas deixam de 

participar. Acham que poderão ser beneficiadas pelo trabalho das outras? Não 

existem essas coisas nos planos espirituais.  

Cada um tem de acordo com seu merecimento. Nem mais nem menos! 

Assim, se querem progredir, se querem marchar como verdadeiras filhas de Pai 

Seta Branca, busquem no fundo de suas consciências tudo o que já fizeram, já 

falaram e já ouviram até hoje. Tenham, para felicidade de cada uma, os 

ensinamentos do Divino e Amado Mestre Jesus e de nossa Mãe Koatay 108 

guardados em seus corações, porque está chegada a hora em que o joio irá se 
separar do trigo, já que a ceifa será iniciada.  

Aquela que tiver amor, que souber manejar suas forças magnéticas, que 

aprendeu a servir com humildade, que estiver sempre pronta a se dedicar a seu 

próximo, crescerá iluminada e lançará seus frutos por todo o Universo; aquela 

que se retrai na vaidade, na inveja e na preguiça, recusando-se a servir com amor 

aos seu próximo, será cortada e lançada nas sombras da Eternidade. Tudo isso 

Jesus nos revelou ao dizer que pelos frutos se conhece a árvore. Não pode a árvore 

má dar bons frutos. E eis o segredo do não julgamento: não podemos julgar 

ninguém, mas podemos reconhecer uma árvore por seus frutos – o que quer dizer 

que podemos reconhecer uma pessoa pelos seus atos!... Está chegada a hora 
decisiva de nossas vidas.  

Não quero me deixar envolver pelas intrigas e pelos venenos de ninguém. 

Quero as minhas componentes comigo, para servir aos nossos irmãos, aos nossos 

inimigos, aos nossos Mentores, à nossa querida Princesa Aline, ao nosso Pai Seta 

Branca. De agora em diante, não voltaremos a esse assunto. Será cada uma 

responsável pela sua própria caminhada. Iremos juntas e as que não estiverem 

juntas, ficarão para trás, perdidas nas ilusões de suas mentes. Vamos trabalhar, 

andando para cima, subindo degrau por degrau essa longa escada, iluminadas 

por Koatay 108. Aquela que não quiser trabalhar, saiba que está fazendo mal a si 

mesma e não irá atingir a Falange ou sua Primeira. Aquela dedicada à sua 

obrigação como missionária saiba que está passando, protegida e iluminada, por 

uma difícil fase de sua jornada.  

Quero, queridas irmãs, que entendam meu desabafo. Nunca pretendi 

magoar ninguém, nem me impor a quem quer que seja. Mas, agora, tenho que 

assumir meu papel como comandante desta Falange. O momento é de perigo, de 

decisão, e de nós depende muita coisa neste Vale do Amanhecer. Não quero que 

tenham a ilusão de que irei pegar pelo braço algumas componentes que não 

querem colaborar. Não vou mesmo! Vou seguir minha missão e sei que posso 

contar com muitas que estão sempre se sacrificando para que haja a presença de 

uma Dharman Oxinto nos trabalhos. Com essas partiremos nessa última fase, no 

encerramento desta era.  
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Não importa as que não querem marchar conosco, porque não são 

problema nosso. Fiz a minha parte, e disso tenho plena consciência. Peço que 

cada uma faça o mesmo que fiz: encontre-se consigo mesma e avalie o que tem 

feito, o que tem deixado de fazer, o que pretende fazer. Pergunte a si mesma se 

poderia olhar nos olhos de nossa Princesa Aline se ela estivesse diante de você... 

Aquelas que ainda pretendem perturbar-nos eu deixo para que sejam cuidadas 

pelas Dharman Oxinto do espaço, porque não teremos, daqui para frente, tempo 

para desperdiçarmos com elas. 

 Para aquelas que partem comigo, com -0-X-, peço as bênçãos e a força 

desta gloriosa Falange Dharman Oxinto! Que possamos, onde estivermos, sermos 

sempre um foco dessa Luz radiosa, levando a Paz, a Harmonia e o Amor! Salve 

Deus!  

1ª Dharman Oxinto Dinah – 16.5.87 
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9. Muruaicys 
 

ossa jornada iniciou em Delphos, 
quando Pitya, nossa Mãe, nos 
entregou esta missão e prossegue 

até hoje no Vale. 
          Pitya sempre escolhera jovens, cujos 
maridos estavam em guerra, para auxiliá-la na 
sua missão. Essas jovens, as Yuricys, que quer 
dizer “Flor do Campo” na linguagem indígena, 
percorriam as planícies gregas e macedônicas 
socorrendo os soldados feridos em combate. 
Uma delas, a primeira Yuricy, indígena do 
espaço, enviada de outros planos, era a mestre 
da ordem das Yuricys. 
          Como elas não incorporavam, nem 
profetizavam, Pitya pressentindo a sua morte 
física, determinou que elas preparassem as 
MURUAICYS e as Jaçanãs, moças fugidas de 
tribos mercenárias, que teriam a missão de 
fazer as profecias no templo. 
          Portanto, viemos das Planícies 
Macedônicas, passamos pelos Andes, Esparta, 
Egito, Grécia, Roma e compartilhamos nossos 
destinos cármicos nessa jornada há mais de 
três mil anos. 
          Nossa missão já não é socorrer os soldados feridos nos campos de batalha, 
pois, portando a “Chama da Vida” e do Amor Incondicional auxiliaremos, junto 
aos valorosos guerreiros de nosso “Pai Seta Branca”, a humanidade que se 
encontra perdida e ferida espiritualmente numa batalha inglória pela posse das 
coisas materiais. 
          Partiremos seguras para o terceiro milênio, na força e no amor de nossa Mãe 
Clarividente, seguindo sempre o seu exemplo, tendo consciência da nossa missão. 
Trazida por Mãe Yara em outubro de 1978, a falange foi consagrada no 1º de Maio 
de 1979, tendo como Primeira a Ninfa Lua Risoleta (Rilza). A partir de 1982, as 
Muruaicys ficaram sob o comando da filha de Koatay 108, a Ninfa Lua Carmem 
Lúcia, e sob a Regência de seu Mestre Albuquerque, Trino Herdeiro Ypuara. Com 
o seu desencarne a regência ficou com o Trino Herdeiro Afã Koatay 108 Mestre 
Fernando Zelaya.  

As Muruaicys têm, como funções específicas, abrir e fechar os portões das 
Cabalas e nos rituais e Sandays, mantendo-se em honra e guarda nestes locais, e 
levar a força das Muruaicys do Espaço à corte das noivas, nos casamentos. Em 
sua capa, a Muruaicy tem a Cruz de Ansanta, símbolo egípcio da Sabedoria da 
Vida e da Morte, que também simboliza a abertura dos portões que dão acesso ao 
ambiente iniciático, a abertura dos caminhos. É sempre necessária sua presença 
nos Sandays e rituais como missionárias portadoras de poderosa força 
desobsessiva. Como descreveu Koatay 108, as falanges missionárias agem, 

 N 

Muruaicy 
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harmoniosamente, em conjunto: as Muruaicys vão à frente, abrindo os portões 
magnéticos do Vale das Sombras e das cavernas, onde se encontram espíritos que, 
por sua força e ferocidade, se apresentam deformados pelo ódio, por sua vibração 
negativa, assumindo tristes formas animalizadas e até mesmo monstruosas. 

 As Muruaicys jogam seus charmes, emitindo lindos mantras que vão 
iluminando aqueles espíritos e estes, como que hipnotizados, vão deixando os 
negros abismos e se aproximando dos portões. Junto aos portões, as Madalenas 
fazem uma espécie de poços de lama etérica, escura e pegajosa, nos quais 
mergulham, ficando irreconhecíveis, com aspecto semelhante ao daqueles 
espíritos sem luz. Quando os espíritos sofredores as vêem, tentam agarrá-las, 
supondo serem da mesma concentração que eles. É o momento em que as 
Cayçaras lançam suas redes magnéticas, aprisionando-os e, com a proteção dos 
Cavaleiros de Ypuena, os levam para serem atendidos, sob a força do Cavaleiro 
da Lança Vermelha, na Estrela Candente, onde recebem o choque da força 
magnética animal emitida pelos médiuns escaladores e a doutrina - o ectoplasma 
dos Doutrinadores -, sendo elevados aos planos de acordo com seus 
merecimentos.  

Segundo Carmem Lúcia, “a Cabala representa tudo em nossa Doutrina. 
Segundo Tia Neiva, trata-se de um leito de forças decrescentes, no qual descreve 
as cores básicas da fita que utilizamos para o trabalho na Lei do Auxílio. Só é 
possível conhecer os segredos da Cabala àquele que já ultrapassou os limites 
primários de si mesmo e ama incondicionalmente. O amarelo - vida, 
representado aqui pelos Mestres Adjuração - os Doutrinadores; Sol - ouro - 
Anoday. O lilás - cura, representado aqui pelos Ajanãs/Aparás. É a junção de 
forças dessas duas partes por uma força divina. A Cabala representa o símbolo 
máximo que permite acesso à vida iniciática ou ao salão iniciático. Lua - prata - 
anodai - sabedoria. Diz-se que depois que um discípulo passar por todas as 
provas, ele é conduzido ao portão de entrada. O cálice - símbolo iniciático do 
invólucro exterior que guarda o sangue (vinho) que se eleva, representa força 
vital, energia. O vinho - suco de uva - simboliza o sangue, força vital, força 
magnético-animal, energia, base molecular do plasma mediúnico. A chama - 
Chama da Vida, o prana. É a junção de tudo que dissemos acima. É a manipulação 
do carma que permite acesso à Luz quando encarnado - eternidade.”  

Os prefixos das Muruaicys são Iule e Iule-Ra. 
 
 

 Canto das Muruaicys 
Obs: (este canto deverá ser emitido no Radar da Estrela Candente na realização 

de: Quadrante e Unificação). 
 

Salve Deus! 
Oh! Jesus! Sinto nesta bendita hora a força do Jaguar, que se eleva na plenitude, 

abrindo o ciclo iniciático para uma nova era. São luzes, Mestres, que se 
harmonizam na grandeza e no amor, emitindo a consolação aos menos 
esclarecidos, desenvolvendo-se e abrindo a faixa transcendental para a 

realização de um poder iniciático que se levanta para proporcionar ao mundo 
um desenvolvimento doutrinário. Neste instante, eu vejo o sol e vejo a lua. Lua. 
Mestres Lua. Lua consagração. Ouve o canto da menor de tuas servas, teu raio 
Muruaicy, que te venera e te implora o amor de quem me fez chegar até aqui. 
Mestre Adjunto Rama Trino Tumuchy! Mestre Adjunto Rama Trino Araken, 

Mestre Adjunto Rama Trino Sumanã, Mestre Adjunto Rama Trino Ajarã; 
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Mestres Luz, Mestres Adjuntos Ramas, Raios de Simiromba, meu Pai, Mestres 
que governam neste plano original e iniciático, recebam, neste instante, tudo 

que nos cabe, da Falange de Yemanjá. Do poder e da grandeza, Mestres Trinos, 
da constância e do amor, que nos conduziu até aqui, nos dando o poder desse 
Adjunto que a perseverança dos seus espíritos formou esta força na qualidade 
de Adjunto, que traduz ao mundo a paz, a tranquilidade e a esperança de um 
breve terceiro milênio. Adjunto Koatay 108, sou eu que te falo, Missionária 

Muruaicy, representando minhas irmãs. Digo fervorosamente: acredito em ti, 
acredito em ti porque és a luz deste Amanhecer. Príncipes, Magos, Mestres 

Jaguares, que as forças benditas que vêem de Deus te consagrem e te ionizem. 
Povo abnegado de Deus, removendo o velho mundo, revivendo a velha Tribo de 
Esparta, Katchimoshy, dos impérios e do Brasil colônia. E hoje reunidos neste 

planalto, na força e no amor reunidos no vale do Amanhecer, esta grandeza 
absoluta que se chama Adjunto Koatay 108, emitam, Mestres Adjuntos, emitam 
o sol doutrinário iniciático em nossos corações. Salve Adjunto Koatay 108, que a 
perseverança no espírito da verdade encontre acesso em teus corações porque, 
Príncipes deste Amanhecer, não te esqueceremos. E nesta bendita hora, venho 

trazer a mensagem de nossa Mãe Clarividente, que nos pede o amor, a 
humildade e a tolerância na abertura desta Unificação. E é na força de Olorum, 

(se for lua) e é na força de Obatalá, (se for sol) que me traz a menor de tuas 
servas, teu Raio Muruaicy, desta congregação. Salve Deus, Mestres Trinos do 

Amanhecer, meus respeitos, com ternura, minha Mãe Clarividente! em nome do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salve Deus! (30.4.79) 

 
 

Canto no Leito Magnético, no Abatá, no Alabá, na Chama da Vida e 
no Turigano 

 
 

Meu Deus Todo Poderoso, aqui eu venho pedir, são forças, Senhor, e eu te 
venho falar. homens de minha tribo, que necessitam de ti no poder da força 

absoluta, a energia do Jaguar, a harmonia entre eles, Jesus, o poder universal, 
os conselhos dos velhos sábios, os albergues das noites de luar. o Anoday e o 

Anodaê, as pérolas dos santos espíritos e dos anjos de Yemanjá, do teu 
Simiromba. Oh! Bom Deus! Oh! Simiromba meu Pai, esta é a hora da tribo, é a 

hora do Jaguar, que em nome do Pai e do Espírito, Salve Deus! 
 
 

Canto na abertura dos portões: na Cruz do Caminho 
 
 

Salve Deus. Eu, Missionária Muruaicy, nesta bendita hora, venho pedir a 
permissão ao grandioso espírito de Yemanjá e ao Povo de Cachoeira para a 

abertura do portão da Cruz do Caminho. Salve Deus! 
 
 

Canto na abertura dos portões: do Oráculo de Simiromba 
 
 

Salve Deus. Eu, Missionária Muruaicy, venho nesta bendita hora pedir a  
devida permissão ao Grandioso Simiromba de Deus, 
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 o nosso Pai Seta Branca, para a abertura do 
 Portão do Oráculo. Salve Deus. 

 
 

Canto na abertura dos portões: da Unificação 
 
 

Salve Deus. Eu, Missionária Muruaicy, nesta bendita hora,  
venho em nome dos Grandes Espíritos do Reino Central  
e em nome de nossa Mãe Clarividente, pedir a permissão  

ao Grandioso espírito de Yemanjá para a abertura do portão da Unificação. 
Salve Deus. 

Canto na abertura dos portões: da Cabala 
 

Salve Deus. Eu Missionária Muruaicy, neste instante venho  
em nome dos Grandes Espíritos Iniciados e de nossa Mãe Pytia,  

pedir a permissão ao Reino Central para a abertura do Portão da Cabala.  
Salve Deus. 

 
 

Na Estrela Sublimação (Estrela de Nerú) 
 

São escaladas duas Missionárias Muruaicys, que permanecem como 
guardiãs do portão durante o trabalho. “Antes de entrar faz-se uma reverência e 
mentalmente pede-se permissão aos Mentores e após, posiciona-se uma à direita 
e outra à esquerda do portão”. 
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1ª Muruaicy Carmen Lúcia 
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10. Jaçanãs 
   

uando em Delfos, Pítia escolhia 

jovens cujos maridos estavam nas 

guerras, para auxiliá-la em sua 

missão. Eram as Yuricys – Flores do Campo -, que 

socorriam os combatentes nas planícies 
macedônicas e peloponense. 

               Todavia, como não incorporavam nem 

profetizavam, Pítia recomendou que fossem 

preparadas as Muruaicys e Jaçanãs, moças 

fugidas do assalto de tropas mercenárias, que 

teriam a missão de fazer as profecias no Templo 

de Apolo. 

               Assim surgiram as Missionárias Jaçanãs, 

que na Linha Dharman Oxinto, trabalham nas 

Iniciações, preparando os Mestres que vão para os 

salões iniciáticos, e na Cruz do Caminho, 
colocando as morsas nos Mestres e Ninfas Sol. 

               As Jaçanãs sempre deram uma grande 

importância à manutenção do trabalho de Turigano, realizado aos domingos, 

onde ficam a serviço do Oráculo de Yemanjá. 

As Jaçanãs também acompanhavam Pítia, pelo mesmo destino das Yuricys, 

porém com outra especialidade. Caminhavam mais longe e eram cheias de 

estratégias, sempre para o bem. Faziam lindos trabalhos, acudiam aquela gente… 

Porém, como as Yuricys, se empolgavam naqueles reinados e muitas vezes 

perdiam suas missões!”  

(Tia Neiva) 

Atribuições específicas 

 CRUZ DO CAMINHO (responsáveis pela colocação e retirada das 

Morsas), LEITO MAGNÉTICO (encerramento das Emissões das Missionárias), 

TURIGANO (incorporação no Oráculo de Mãe Iemanjá, Emissão e o Canto da 

Falange), CASAMENTO (condução e recepção da noiva no Aledá), QUADRANTE 

(escala dos Devas – Emissão e o Canto da Falange), ESTRELA DE NERÚ (escala 

do Adjunto Uruatã – Ismênias), UNIFICAÇÃO (Emissão e o Canto quando 
escalada e ritual da Cabala), TRIADA (Corte – ritual temporariamente suspenso). 
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Canto das jaçanãs 
 

Ó, Jesus, é a minha hora! 
Jesus! O canto da jaçanã, que mil vezes te peço 

A perseverança do homem da minha tribo, 
Que me deste na força absoluta que vem de Deus pai todo poderoso, 

O poder do fogo e da água! 
Esperam, Jesus querido, de mim esta simplicidade. 
Ó, simiromba meu pai! Que forças resplandecentes 

Nos dominem e nos conduzam aos grandes fenômenos 
Que no mundo nos esperam. 
Ó, força abençoada de Deus! 

 
Que em nome do pai, do filho e do espírito. Salve Deus! 
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11. Arianas  

 
s Arianas invocam a Estrela Testemunha, 
razão pela qual são conhecidas como 
Arianas da Estrela Testemunha. 
A Estrela Testemunha é a estrela que, no 

espaço, é a testemunha do povo que se encontra 
neste Ciclo do Jaguar. 
               Todas as conquistas e realizações da 
Doutrina do Amanhecer foram registradas pela 
Estrela Testemunha, da qual faz parte, entre outros 
povos, a Falange de Arianas. 
               Através de seu canto na individualidade, as 
Ninfas Arianas invocam o poder dos Faraós e do 
rico Vale dos Reis, em busca de suas heranças e de 
suas origens, que partem dos grandes Oráculos de 
Ramsés, de Akhenaton e de Amon-Rá, onde elas 
possuem um grande compromisso. 
               No Canto da Ninfa Ariana, a chamada do 
Cavaleiro da Lança Reino Central, do Cavaleiro da 
Lança Vermelha, do Cavaleiro da Lança Rósea, do 
Cavaleiro Lança Lilás e dos Cavaleiros de Oxosse, 
pede a sintonia com a Divina Estrela do Céu, 
traduzindo o compromisso das Arianas com os 
trabalhos iniciáticos. 
               As Arianas viveram também na Cruz do Caminho e um dos seus trabalhos 
naquele local era de ir em busca dos perdidos, na época das grandes conquistas, 
porque elas tinham o poder de se comunicarem por telepatia. 
               Naquela época já se fazia presente o poder da conquista universal, o 
poder cabalístico. 
               As Arianas saiam pregando o Evangelho Vivo de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, fazendo os doentes adormecerem, amenizando e curando a sua dor. Seu 
trabalho era com os encarnados. 
               Pelos fenômenos que produziam, principalmente na cura da mente 
humana, elas devolviam a fé aos Homens. 
               Atuaram na Pérsia, na Grécia, etc., onde foram muito perseguidas e 
enfrentaram muitas dificuldades. 

A Ariana ostenta, em sua indumentária, na altura do plexo, um brasão com 
sete raios coloridos. O brasão representa a Mesa Evangélica e os raios a Força do 
Jaguar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
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Canto da Ariana 

Salve Deus! 

Meu mestre, 1º cavaleiro da lança reino central, raio adjuração. Eu ninfa lua, 

missionária ariana, em nome desimiromba nosso pai, trago o canto da ariana da 

estrela testemunha para melhor servir a vossa merçê. 
Salve Deus! 

Oh Jesus! 

Este é o canto da minha individualidade. Quero emitir neste mantra todo amor. 

Que os anjos e santos emitam suas pérolas em benefício deste trabalho. 

Jesus! Que o poder dos faraós, dos ramsés, de akhenaton, de amon-rá e do rico 

vale dos reis venham na força absoluta que vem de Deus pai todo poderoso para 
a assistência deste trabalho, que meu pai simiromba confiou. 

Cavaleiro da lança reino central, 

Cavaleiro da lança vermelha, 

Cavaleiro da lança lilás, 

Cavaleiro da lança rósea, 

Cavaleiro de oxosse, 

Vamos entrar em sintonia com a divina estrela do céu, em Deus 
pai todo poderoso. 

Salve Deus, meu mestre, 1º cavaleiro da lança reino central, peço licença a vossa 
mercê para me retirar. 

 

Salve Deus! 
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12. Madalenas 

 
ssa Falange surgiu na Europa, na Idade Média, como freiras que, nos 

conventos, auxiliavam aquelas fidalgas que buscavam proteção contra a 

prepotência de seus preceptores, fugindo de casamentos não desejados ou 
de alianças desastrosas. 

               A Falange Madalenas tem como 

Guia a Missionária Madalena de Cássia 

que, segundo Tia Neiva, é a Missionária 

mais próxima de Jesus, razão pela qual a 

Falange de Madalenas ficou conhecida 

como falange Madalena “DE CÁSSIA”. 

               Trabalham sob a proteção das 

Missionárias do Espaço que formam a 

Falange da Guia Missionária Madalena de 

Cássia, para ajudar nas filas magnéticas 

àqueles que necessitam das energias 

curadoras e desobsessivas. 

               Na Indumentária da Madalena 

(como na Indumentária da Muruaicy) 

destaca-se a Cabala, que representa o 

símbolo máximo e que permite acesso à 

vida iniciática ou ao salão iniciático. 

               Diz-se que depois que um 

discípulo passar por todas as provas, ele é 

conduzido ao portão de entrada da 

Cabala. 

               Cabala, em hebraico לָּה  ַקבָּ

(Kabbalah), literalmente quer dizer 

“receber e tradição”; o nome Cabala que 

utilizamos é uma versão/tradução romana de Kabbalah; 

               Traduções esotéricas definem a Cabala como um método, disciplina e 

escola de pensamento em que se originou no judaísmo. 

               Definições da cabala variam de acordo com a tradição e objetivos 

daqueles que a seguem. 

               A partir de sua origem religiosa, como parte integrante do judaísmo, a 

sua posterior cabala cristã, e adaptações sincréticas ocultistas, passou a ser usada 

por muitas religiões. 

E 

Madalena de Cássia 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabala_crist%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sincretismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hermetismo
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               Apesar desse uso em diversas religiões, a Cabala não é uma denominação 

religiosa em si, e sim, forma os fundamentos da interpretação religiosa mística, 

como é o caso da Doutrina do Amanhecer. 

               A Cabala é um conjunto de ensinamentos esotéricos feitos para explicar 

a relação entre um imutável, eterno e misterioso Ain Soph (sem limites) e o 
universo mortal e finito (criação de Deus). 

               A Cabala busca definir a natureza do universo e do ser humano, a 

natureza e o propósito da existência, apresentando métodos para auxiliar a 

compreensão desses conceitos e, assim, atingir a realização espiritual, além de 

diversas outras questões ontológicas (do grego ontos e logoi, “conhecimento do 

ser”, ontologia é a parte da filosofia que trata da natureza do ser, da realidade, da 

existência dos entes e das questões metafísicas em geral). 

               A cabala originalmente se desenvolveu inteiramente dentro do domínio 

do pensamento judaico, e cabalistas costumam usar fontes judaicas clássicas para 

explicar e demonstrar os seus ensinamentos esotéricos. 

               Grande parte das formas de Cabala ensinam que cada letra, palavra, 

número, e acento da Escritura (bíblia) contêm um sentido escondido e ensina os 

métodos de interpretação para verificar esses significados ocultos. 

Essa Falange tem como função específica a participação nos trabalhos de 
Turigano e Casamentos, porém ela pode ser solicitada pelos mestres 
comandantes para participar de vários outros trabalhos. 

 

Canto da madalena 

 

Salve Deus! Eu sou o caminho da verdade e da vida.  

Ninguém irá ao pai senão por mim! Tu nos dissestes, Jesus querido, e aqui  

estamos, em espírito e verdade, em busca deste caminho, que será a nossa  

salvação! Deste-nos, em teus profetas, esta jornada feliz para a cura e a vida  

desta tribo para que o nosso amor resplandeça no caminho. 

 Em nome do pai e do espírito. Salve Deus! 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ain_Soph
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ontologia
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13. Franciscanas  
 

m algumas de suas aulas, Tia Neiva relatou que as Franciscanas 
encarnaram como uma tribo de guerreiras, onde elas não conheciam 
civilização, mas eram unidas e lutavam pela sobrevivência, agindo sempre 

em proteção aos mais fracos, ou seja, de tribos menores. 
 
               Quando uma tribo lutava contra outra, tinha sempre o cuidado de 
enterrar os derrotados, quer estivessem vivos ou mortos. Então aquelas 
guerreiras saiam à noite e, com as mãos, desenterravam e retiravam os vivos para 
curá-los, em muitos casos fazendo sapatos de suas vestes para colocarem nos pés 
feridos dos feridos. 
 
               Depois dessa encarnação, voltaram em outras encarnações, muitas como 
enfermeiras incansáveis nas guerras, sempre tentando salvar vidas, outras como 
senhoras de engenho, fazendeiras, principalmente na época do Angical. 
                

Muitas dessas Franciscanas foram Rainhas, Princesas, Aias, Ciganas, 
Senhoras de Centuriões, de Gladiadores, de Lacaios, de Carrascos, de Ladrões, de 
Andarilhos, de pobres e de ricos por várias encarnações. 
                

Depois dessas encarnações, voltaram a encarnar, agora como as Clarissas, 
por volta do ano 1181, em Assis e, atualmente, como Ninfas Missionárias 
Franciscanas da Doutrina do Amanhecer. 
 
               Em seu Canto, a Missionária Franciscana afirma: 
                   “… Eu sou, Jesus, a Franciscana de Assis!” 
               As Franciscanas de Assis, citadas no Canto foram formadas por uma 
ordem semelhante àquela que o Pai Seta Branca fundou em Sua encarnação como 
Francisco de Assis. 

 
Mãe Yara / Clara de Assis  

 
               As Franciscanas não possuem uma Guia Missionária que rege toda a 
Falange, como as demais Falanges Missionárias da Doutrina, tendo como 

E 
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mentora espiritual maior Clara de Assis, por afirmarem, no próprio Canto da 
Falange, que são “Franciscanas de Assis”, ou seja, integrantes da Ordem das 
Franciscanas fundada por Clara de Assis. 
                

Essa ordem das Franciscanas ficou conhecida como “Ordem das 
Clarissas”, por ter sido fundada por Clara de Assis. 
             

 Clara de Assis foi posteriormente canonizada pela igreja católica, ficando 
conhecida como “Santa Clara” ou “Santa Clara de Assis”. 
 

Canto das franciscanas 

 
Jesus! Nesta bendita hora, venho unir-me às minhas irmãs  

e emitir o meu canto, o canto da missionária vinda do mundo verde.  

Eu sou, Jesus, a franciscana de assis, o simiromba de Deus pai todo poderoso,  

que me ensinou a verdadeira cura desobsessiva dos cegos, dos mudos e dos  

incompreendidos. Sempre, Jesus, em teu santo nome, viverei,  

sempre a bem dos que necessitarem de mim. Em nome do pai, do filho e do  

espírito.  

Salve Deus! 
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14. Narayamas 
 

s Ninfas Missionárias Narayamas 

possuem uma manipulação 

mediúnica voltada especificamente 

aos trabalhos desobsessivos, sua 

indumentária possui, no peito, o Triângulo 

representando a força de Olorum e a Cruz 

representando Obatalá e a inscrição 

“Koatay 108”. 

             A junção das figuras chama-se 

“Brasão”, por ser uma imagem pela qual 

essas Missionárias são conhecidas nos 
Planos Etéricos. 

             Nos dizia Tia Neiva que as forças 

manipuladas pelas Narayamas são 

cruzadas nos Planos Espirituais, pelos 

grandes Oráculos de Simiromba, de 

Olorum e de Obatalá, razão pela qual levam 
na indumentária a inscrição “Koatay 108”. 

             São Missionárias cujas presenças 

são de grande necessidade nas 

consagrações, nos Sandays e nos rituais, 

manipulando uma força desobsessiva. 

             No Plano Físico, são regidas pela força de Koatay 108, conduzindo uma 

força universal. Nos Planos Espirituais a Falange de Narayama é regida pela 

Princesa Narayama, e possuem uma Missão Especial trazida pela Clarividente, 

sendo conhecidas como “Mulheres de Bênção”. 

 Os prefixos das Narayamas são Abela e Abela-Ra.  
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Canto das Narayamas 

Salve Deus! 

Meu mestre reino central, estamos à vossa mercê. 

Oh Jesus! 

Caminhamos na direção da estrela testemunha que nos rege neste universo. 

  Caminhamos na força absoluta que vem Deus pai todo-poderoso. 
Sou escrava do cavaleiro verde especial. 

Confiante nos poderes divinos, emito o meu primeiro passo, para que os 

poderes de nossas heranças transcendentais, nos cheguem para continuação 

desta jornada. 

E com a licença de vossa mercê, partirei sempre com - 0 - // em cristo Jesus. 

Salve Deus! 

Observação: A ninfa sol emite: “sou ninfa do cavaleiro verde especial...” 

 

 

 

 

 

http://puemardoamanhecer.blogspot.com.br/2011/10/canto-das-narayamas.html
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15. Rochanas 
 

s Missionárias Rochanas tiveram suas origens na Grécia Antiga, quando 
um rei se apaixonou por uma linda súdita e a rainha iniciou uma feroz 
perseguição a ela, querendo destruí-la de qualquer maneira. 

               Naquela época as guerras eram muito frequentes e os povos se 
desentendiam por qualquer motivo. 

 
               Num desses conflitos, todos os 
homens de uma certa região tiveram de 
partir, deixando indefesas suas mulheres, 
ocasião em que o rei se apaixonou 
perdidamente por uma de suas súditas, cujo 
marido tinha partido, tentando subjugá-la 
com seu amor. 
 
               A rainha ficou sabendo dos 
sentimentos do rei para com aquela súdita, 
e buscou de todas as formas matar a mulher 
que roubara o coração de seu marido, 
começando, então, uma caçada sem trégua 
em que a rainha não admitia ser derrotada. 
 
               Foi ali que a Rochana apresentou 
seu lado lutador e guerreiro, se reunindo 
com outras tantas mulheres que fugiam de 
seus lares, elas foram parar em uma ilha, 

para confundir os perseguidores, se 
escondendo nas grutas das montanhas rochosas que predominavam naquelas 
ilhas gregas. 
 
               Organizadas, as mulheres conseguiram escapar a todas as buscas 
empreendidas, pois se deslocavam com muita agilidade pelas praias rochosas das 
ilhas, levando uma vida árdua, mas muito saudável e livre. 
 
               Elas proviam seu sustento com caça e da pesca. Vestiam confortáveis 
túnicas brancas, muito despojadas, e enfeitavam-se de conchas, numa vida 
simples junto à natureza. 
 
               Unidas em tudo, Rochana e suas companheiras fizeram sempre face à 
odiosa vingança da rainha que, afinal, não conseguiu encontrá-la. 
 
               Por viverem em uma ilha onde predominava a paisagem rochosa, 
passaram a ser chamadas de “Rochanas”. 
 

Em 1982, Tia Neiva organizou a Falange Missionária das Rochanas, sendo 

indicada a Ninfa Sol Munique Soudant como sua Primeira e o Comandante 

Adjunto Valeiro, Mestre Manoel Barbosa, seu Adjunto de Apoio. Em 19 de agosto 

A 
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de 2004, Munique desencarnou, e, em 24-10-04, a Ninfa Lua Vera Lúcia foi 

consagrada como a 1ª Regente Rochana.  

A indumentária tem como predominante a cor vermelha - desobsessão - e 

o roxo - cura, e, embora com poucas componentes no plano físico, é muito 

numerosa nos planos espirituais.  

Koatay 108 disse que seria muito importante a presença de duas Rochanas 

no ritual da Estrela de Nerhu, a Estrela Sublimação. Seus prefixos são Ferpia e 

Ferpia-Ra.  

 

CANTO DAS ROCHANAS  

 

Oh Jesus! Esta é a hora feliz da minha vida, que ora sinto despertar em mim 
todo este amor!  

Guia-me Jesus! Sou uma Rochana e venho de terras distantes em busca de te 
encontrar!  

Oh Jesus! Dai-me forças para que eu possa emitir o meu canto silencioso da 
cura desobsessiva dos cegos, dos mudos e incompreendidos.  

Jesus! É a hora da individualidade e me faz Jesus, sentir a tua grandeza em 
Deus Pai todo misericordioso,  

que me deu esta rica oportunidade de reparar meus erros com amor, que um dia 

errei por não saber amar.  

Ensina-me Jesus, a distribuir esta maravilha a todos aqueles que de mim 

necessitarem.  

Dai-me Jesus, o poder de emanar à luz desta Doutrina, transformando sempre 

para o bem, até conseguir Jesus, levá-los a caminho de Deus Pai todo poderoso, 

 deixando que as pérolas dos Anjos e dos Santos Espíritos sejam minha 

esperança e minha Guia.  

Salve Deus! 
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16. Cayçaras 

 
m sua última encarnação neste plano físico, 

a Princesa Cayçara foi uma Cabocla que 

vivia na mata selvagem, e era a responsável 

por um grande povo, que a conhecia essa sua líder 

pelo nome indígena “Cayçara”. 

             Naquela época existiam nas proximidades 

outras tribos de índios que, por motivos diversos, 
eram inimigos da tribo de Cayçara. 

             Em determinada ocasião, a Cabocla Cayçara 

teve uma visão e por intuição, pediu a todo o seu 

povo que fosse se esconder nas matas, prevendo a 
chegada de guerreiros de uma das tribos rivais. 

             Não tardou muito quando surgiram os rivais 
de sua tribo. 

             Ao verem que todos haviam escapado, 

ficando ali somente a Cayçara, os guerreiros rivais 

a prenderam. 

             A Cabocla Cayçara já sabia de seu destino, e por esse motivo não fugiu 

junto com seu povo, ficando na aldeia, à mercê daqueles sanguinários dar tempo 
a seu povo para fugirem e se esconderem. 

             Os guerreiros da tribo inimiga a maltrataram, fazendo-lhe muitas 
crueldades, terminando por sacrificá-la em uma roda de fogo. 

             A Cabocla Cayçara desencarnou sem que os seus comandados (seu povo), 
tivessem que sofrer o mesmo destino, ou seja, ela desencarnou para salvá-los. 

             O povo da Cabocla Cayçara, sem a sua liderança, se perdeu, e hoje no Plano 

Espiritual, na roupagem de Princesa Cayçara, ela está reunindo-os nesta missão, 

neste sacerdócio. 

Harmonizando-os no sacerdócio da Doutrina do Amanhecer, 

constituindo-se numa falange de caçadoras que trabalham junto aos Cavaleiros 

da Falange de Ypuena. Vão ao Vale das Sombras, penetram em cavernas e, com 

suas redes magnéticas, resgatam espíritos, com a ajuda de outras missionárias. 

 Como descreveu Koatay 108, as Muruaicys vão à frente, abrindo os 

portões magnéticos do Vale das Sombras e das cavernas, onde se encontram 

espíritos que, por sua força e ferocidade, se apresentam deformados pelo ódio, 

por sua vibração negativa, assumindo tristes formas animalizadas e até mesmo 

monstruosas. 

E 
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 As Muruaicys jogam seus charmes, emitindo lindos mantras que vão 

iluminando aqueles espíritos e estes, como que hipnotizados, vão deixando os 

negros abismos e se aproximando dos portões. Junto aos portões, as Madalenas 

fazem uma espécie de poços de lama etérica, escura e pegajosa, nos quais 

mergulham, ficando irreconhecíveis, com aspecto semelhante ao daqueles 

espíritos sem luz. Quando os espíritos sofredores as vêem, tentam agarrá-las, 
supondo serem da mesma concentração que eles. 

 É o momento em que as Cayçaras lançam suas redes magnéticas, 

aprisionando-os e, com a proteção dos Cavaleiros de Ypuena, os levam para 

serem atendidos, sob a força do Cavaleiro da Lança Vermelha, na Estrela 

Candente, onde recebem o choque da força magnética animal emitida pelos 

médiuns escaladores e a doutrina - o ectoplasma dos Doutrinadores -, sendo 

elevados aos planos de acordo com seus merecimentos. A Primeira Cayçara é a 

Ninfa Lua Zulmira, tendo como Adjunto de Apoio o Comandante 

Adjunto Oramós, Mestre Wagner, e os prefixos são Capuza e Capuza-Ra. 

 

Canto da Cayçara 

Ó, Jesus, divino e amado mestre! 

 Quem te fala sou eu, missionária cayçara, que recebeu, de Deus pai todo 
poderoso, a herança transcendental,  

junto a povos que se destinam na esperança de uma nova era. 

 Sou uma guia missionária, vinda do mundo verde, em missão especial.  

Sou espartana, sou jaguar! Ó, Jesus, somos vidas com destinos iguais!  

Trago a força de simiromba, meu pai!  

Ó, Jesus, estou a serviço do reino central! 

 Neste escudo, Jesus, trago o simbolismo da vida e do amor, na estrela que  

conduzo, que representa o Deus do sol e o Deus da lua, que juntos formam as 

leis que nos regem neste amanhecer.  

Ó, Jesus, emita a força para que eu possa acompanhar os poderes do cavaleiro 

da lança vermelha!  

E em teu santo nome e de Deus pai todo poderoso, partirei sempre com -0- em 

ti, Jesus querido.  

Salve Deus! 
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17. Tupinambás  
 

 Falange das Tupinambás é formada por Ninfas muito responsáveis e 

dispostas a ajudar a todos, tanto aos demais Jaguares quanto aos pacientes 

que buscam o alívio de suas dores na 

Doutrina do Amanhecer. 

             A Indumentária da Falange é de 

cor azul, ostentando na frente a imagem 

do Pai Seta Branca, com uma tonalidade 

um pouco diferente daquela 

representada na estátua existente no 

Templo-Mãe, buscando uma 

semelhança maior com a encarnação do 

Simiromba de Deus como o Cacique 

Tupinambá. 

             A missão da Falange Tupinambá 

sempre foi voltada aos trabalhos de 

Assistência Social àqueles que chegam 

ao Vale, no atendimento aos pacientes, 

buscando fornecer o necessário suporte 

material ao atendimento espiritual, 

fornecendo alojamento, alimentação e 

até o atendimento médico, quando 

necessário. 

             Inclusive, as Tupinambás eram responsáveis ainda pelo fornecimento de 

refeições, tanto ao Corpo Mediúnico que ficava nos trabalhos do Templo por 

longos períodos, quanto a pacientes necessitados que ali chegavam. 

             Uma outra atribuição que no Templo-Mãe sempre foi das Ninfas 

Tupinambás, é a manutenção da imagem do Pai Seta Branca, cuidando dos véus, 
das flores, da limpeza e da troca e da limpeza da água. 

             Tia Neiva não teve tempo para contar a História da Falange de 

Tupinambás, entretanto, o Canto da Tupinambá é o Canto da individualidade da 

Ninfa Yone, e conta parte da História dessas Missionárias. 

             A Falange Tupinambá é referida como sendo a Falange do Pai Seta Branca, 

fato que se deve à encarnação do Pai como o Cacique Tupinambá, encarnação 

onde a Virgem Tupinambá,  era filha do Cacique Tupinambá e foi queimada viva, 

evento citado no Hino mântrico “Hino à Virgem Tupinambá”. 

O fato envolvendo o Cacique da Lança Branca e a Virgem Tupinambá 

contado por Tia Neiva é que a Virgem Tupinambá, naquela encarnação como filha 

do Cacique Tupinambá se apaixonou por um jovem de uma tribo rival, o que era 

proibido e punido com a morte pelas leis da tribo, e o Cacique Tupinambá teve 

A 
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que assistir sua filha (Virgem Tupinambá) sendo queimada viva, sem nada poder 

fazer.  

No Vale do Amanhecer a Falange das Tupinambás homenageiam a filha de 

Pai Seta Branca e tem ( a pedido do Pai) sua imagem na indumentária. 

Após esta passagem pai Seta Branca resgatou seu resto cármico e pode 

assumir a missão junto a Jesus de trazer a este Plano a Corrente Indiana do 
Espaço, representada pelo Vale do Amanhecer! 

Os prefixos da falange são Daçui para a Ninfa Lua e Daçui-Rá para a Ninfa 
Sol. 

Hino à Virgem Tupinambá 

 

Esse hino não é especifico em termos de Ritual, mas convém registrar a 

sua característica em promover uma harmonia no ambiente, seja no Templo ou 

mesmo no lar, nos momentos em que o médium julgar conveniente para melhor 

situar-se em uma sintonia de equilíbrio. 

“Lírio bendito do senhor 

Vem do além juntar-se a nós 

És farol que ilumina a noite escura 

És luar de prata sobre nós 

Este mundo nosso te traz 

O mal recordar os tempos teus 

Pois com teu puro amor foi condenada 

E queimada junto ao amado teu 

Pediste a Deus clemência 

A quem tanto mal te fez 

E a Virgem Mãe de ti compadecida 

Uniu-te junto aos pés dos filhos teus 

Virgem das virgens aos pés de Deus 

Vem nos trazer a Salvação 

Tua meiguice nos transforma 

Teu humilde e meigo coração.” 
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Canto da Tupinambá 

 

Oh Jesus! Divino e amado mestre. 

Nesta bendita hora, venho em teu santo nome, emitir o canto de missionária 

Tupinambá. 

Trago o destino nesta rica oportunidade que me foi dada junto aos meus irmãos, 

ensinar o caminho dos que, desesperados, vêm procurar esta grandeza absoluta 
de Deus pai todo poderoso. 

Dai-nos forças Jesus! Para melhor vos servir na cura desobsessiva dos cegos, 
dos mudos e dos incompreendidos. 

Grandeza de Deus que o nosso Jesus amado nos confiou, nesta jornada para o 

terceiro milênio, que as forças nos cheguem para que eu possa encaminhar, 

ajudando estes que chegam em busca da cura de seus males físicos e espirituais. 

Em teu santo nome Jesus, estamos aqui, a merçê do teu julgamento. 

Jesus querido! Venho do mundo verde, e hoje sou a missionária, uma 

missionária especial em teu santo nome. 

Em nome do pai, filho e do espírito. 

 

Salve Deus! 
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18. Ciganas Aganaras 
 “… Sou cigana! Minha Alma é cigana e sou capaz de fazer isso,  

e tenho capacidade de amar todo mundo onde eu estou,  
e tenho certeza que as pessoas me amam como  

Clarividente e como Mãe! …” 
Tia Neiva 

 

s Ciganas Aganaras levam em sua 
bagagem transcendental o espírito 
nômade das diversas encarnações 

do Jaguar como Ciganos, especialmente 
a encarnação na Rússia, quando 
formamos a Tribo dos Katshimoshy, 
onde as ciganas (Hoje Aganaras e 
Taganas) traziam toda a força do 
Misticismo, fazendo previsões, leituras 
de cartas e de mãos. 

 

               Todos nós Jaguares encarnamos 
como nômades, na Rússia, em Andaluzia 
e outros locais. Uma das encarnações 
mais marcantes como Ciganos foi esta 
que tivemos como Katshimoshy, bem 
detalhada pela Clarividente Neiva 
Chaves Zelaya no Livro de Pequenas 
Histórias “A Volta dos Ciganos e o Efeito 
das Reencarnações”, onde lutamos 
contra nossos próprios irmãos, quando 
nosso Rei desencarnou e, tendo dois filhos, 
alguns de nós ficou ao lado de um dos filhos do Rei e outros de seu irmão. 

 

               Um grupo ficou no acampamento original, obedecendo a um novo rei, e 
o outro, onde dentre outros estavam Tia Neiva e Mãe Calaça, para evitar 
derramamento de sangue, foi em busca de outro local. 
               Desses que saíram, muitos foram mortos devido a um ataque de lobos 
ferozes. 

 

               Mãe Calaça foi morta, mas manteve sua proteção junto a Andaluza, jovem 
e bela cigana, companheira do rei, com quem teve um filho, Yatan. 
               Essas ciganas faziam ainda diversos tipos de poções, utilizando raízes e 
plantas medicinais, propiciando a cura para diversos males físicos, o que acabou 
fazendo com que fossem chamadas de “bruxas”. 

 

               Os homens da Tribo tocavam violão, violino, banjo e pandeiro, também 
faziam joias de ouro e de prata, e tachos de cobre para comerciar. Vendiam 
cavalos e galinhas, sendo que muitas vezes o cavalo era pintado conforme a 
vontade daquele que o encomendava, e o resultado quase sempre um conflito, 
pois ao lavarem o animal a tinta saia. 
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               As festas eram lindas, as mulheres dançavam, os homens tocavam, e não 
faltavam as fogueiras para aquecer e afastar as feras, entre outras os lobos. 

 

               Até hoje aqueles encarnados que possuem em seu transcendente a 
herança Cigana, não gosta de ouvir o uivo de um cão, pois se lembra dos lobos 
famintos que devoraram muitos de nós naquela encarnação. 

 

               Quando a tribo se deslocava da Rússia para a Espanha, em meio à viagem, 
muitos morreram de fome, de frio, ou devorados pelos lobos e, aqueles que 
sobreviveram conduziam o Talismã Katshimoshy. 

 

               A indumentária da Cigana Aganara lembra exatamente as roupas que 
aquelas ciganas usavam naquela era distante, quando dançavam nas praças, 
distraindo a todos enquanto os ciganos furtavam os cavalos e saqueavam os 
suprimentos dos moradores. 

 

               Uma das encarnações da Clarividente Neiva Chaves Zelaya foi como a 
Cigana Natacha, que foi uma das personagens mais importantes na história da 
Tribo Katshimoshy, onde ela já tratava a todos nós como seus filhos e filhas. 
 

Umas das obrigações mais importantes da Falange de Ciganas Aganaras é 
com o trabalho de Libertação dos Prisioneiros, seja nos trabalhos de Julgamento, 
de Aramê ou em Libertações Especiais. 

 

               Em seu Canto, a Cigana Aganara traz ainda a menção ao grandioso 
Espírito de Aragana, um Espírito de alta hierarquia nos mundos espirituais que, 
através de sua própria experiência, vivida em razão de um cobrador, deu origem 
aos trabalhos de libertação na Doutrina do Amanhecer, manifestados no 
Julgamento ou no Aramê. 

 

               Por buscar suas heranças transcendentais na libertação de espíritos 
ligados por reajustes cármicos, as Ciganas Aganaras, juntamente com as Ciganas 
Taganas, são responsáveis por fazer a Corte que conduz, nas libertações, a 
Representante de Koatay 108. 

 

               O próprio Canto da Cigana Aganara fala dessa missão grandiosa, onde, 
em um trabalho conjunto com a falange de Ciganas Taganas, promovem a 
libertação dos prisioneiros e prisioneiras da Espiritualidade Maior. 

 

               Possuindo missões semelhantes, as Ciganas Aganaras e as Ciganas 
Taganas devem trabalhar sempre em harmonia e companheirismo, visando o 
cumprimento preciso de suas missões nas grandes libertações de encarnados e 
desencarnados. 
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              Da encarnação como Katshimoshy, trouxemos muitas heranças, positivas 
e negativas. Dentre aquelas que até hoje nos auxiliam, temos o Talismã 
Katshimoshy. 

 

A Primeira Cigana Aganara é a Ninfa Lua Nercy Abud,  tendo como 

Adjunto de Apoio o Adjunto Palário, Mestre Abud, e os prefixos Adarã e Adarã-

Ra. 

 

Canto da cigana Aganara 

 

Salve Deus! Meus reais contemporâneos, sabemos que a lei física que nos chama 

à razão é a mesma que nos conduz a Deus.  

Quis a vontade de Deus nos colocar diante deste tribunal, que o abnegado 

espírito de Aragana, em sua simplicidade, alcançou a mais grandiosa graça, em 

Deus pai todo poderoso. 

 Hoje, temos esta rica oportunidade de reencontrar a dor acrisolada no ódio 

desses que se dizem nossos inimigos, desses que não souberam sair e continuam 

sendo nossas vítimas do passado. 

 Andamos, sofremos, sofremos por não sabermos amar, e hoje voltamos e 

compreendemos que somente o amor nos traz libertação!  

Agora, temos a herança do cavaleiro verde, com suas redes magnéticas, e o amor 
de nossas guias missionárias. 

 Temos a certeza da libertação desses que acrisolamos e que há milênios vivem 

no ódio, na vingança e na destruição! Temos certeza que hoje eles voltarão para 

Deus! 

 Salve Deus! 
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19. Ciganas Taganas 
 

m 1982, quando Tia Neiva apresentou a falange de Ciganas Taganas para 

o corpo mediúnico do Vale do Amanhecer, a missão de libertação nos 

trabalhos tornou-se ainda mais completa. A paixão pela liberdade é 

característica certa do povo cigano, nômades por natureza.  

Uma herança que é marca da 

falange de Ciganas Taganas, que tem 

por principal missão auxiliar nos 

trabalhos de libertação: Julgamento e 

Aramês. Elas precisam conduzir a 

todos para sua libertação com sua 

energia, criando um elo entre 
cobradores e prisioneiros.  

A taça que as Ciganas Taganas 

carregam em sua indumentária está 

ligada à sua missão libertadora, 

simbolizando o carma. Mas, ao 

contrário do que se pode pensar, não 

é o sentido do sofrimento que a 

palavra induz, e sim a condição que 

essa falange tem de ajudar e de 

modificar os carmas. Na roupa 

trazem ainda as cores verde, 

remetendo às suas origens no mundo 

espartano, e preto, para representar a 

magia de Jesus Cristo.  

No Oráculo de Delfos, as Ciganas já se faziam presentes, dispondo da força 

desobsessiva e curadora da Rainha de Sabá. Essas missionárias recolhiam os 

feridos das batalhas e os doentes e os levavam para a Cruz do Caminho, onde 

faziam contatos com os Deuses e os julgamentos. Ao longo da história, estiveram 

firmes à sua missão.  

A Cigana Tagana, guia da falange que leva seu nome, descia com Nossa 

Senhora Apará aos navios negreiros, para amenizar as dores dos escravos. As 

Ciganas têm permissões para adentrar os umbrais para iluminar aqueles que 

sofrem. 

 “Uma luz no meio de outras luzes, por maior que ela seja, se perde. Agora, 

uma luz no meio da escuridão ela se faz presente, tem o seu real valor. A Tia dizia 

que as Ciganas, são uma luz na escuridão para guiar e conduzir aqueles que 

necessitam de libertação, cura e harmonia”, ressaltou a primeira Cigana Tagana, 

Marlete Queiroz, à importância da missão dessa falange, reforçado pela Tia Neiva 

quando ela diz que “Uma Cigana Tagana pode harmonizar não só um trabalho 

espiritual, como qualquer ponto do universo”. 

E 

Cigana Tagana 
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            As Ciganas Taganas são lideradas pela Primeira Cigana Tagana, Ninfa Lua 

Marlete, tendo como Adjunto de Apoio  o Comandante Adjunto Rolzo, Mestre 

Edmundo, e sendo seus prefixos Darã e Darã-Ra. 

 

Canto da cigana Tagana 

Ó, Jesus, nesta bendita hora, eu quero falar com Deus!  

Quero sentir todo o meu amor! Eu sou uma pequena ninfa, sou uma tagana, que 
desejo servir, por todo o universo, na luz iniciática do santo evangelho!  

Venho do mundo verde em missão especial de uma nova era, na esperança de 
um mundo melhor.  

E na grandeza de Deus pai todo poderoso, aqui estarei sempre com -0-// em ti, 
Jesus querido! 

 Salve Deus! 
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20.  Agulhas Ismênias 
 

uando trouxe a Falange, Tia Neiva as 

chamava de “Agulhas Vermelhas”, e a única 

missão que tinham era com a Estrela 

Sublimação. 

             A primeira vez que as “Agulhas Vermelhas” 

usaram a indumentária da Falange foi no ritual de 

1° de maio de 1984. Após aquela consagração, Tia 

Neiva afirmou que a falange veio para ficar, 

estabelecendo a Falange como responsável pelos 

esquifes da Estrela Sublimação. 

             Somente em 1985, Tia Neiva relatou que a 

falange estava com o nome errado, que seu nome 

não era “Agulha Vermelha”, e sim, “Agulha 

Ismênia” e a partir daquele momento a falange 

estava completamente formada, já com o nome 
correto, utilizado até hoje. 

             Como remanescentes do Oráculo de Amon-

Rá, o Deus Sol, a Indumentária da Agulha Ismênia 

mostra o simbolismo do Sol e da Lua. 

             No espaço, as Agulhas Ismênias são conhecidas como as Samboaras, as 

mulheres destemidas, pois a força da falange chega aos locais de mais difícil 
acesso, para a libertação de nossos irmãos sofredores. 

Não confunda "Ismênia" com "Esmênias" 
 

Na nossa Doutrina, as Ninfas Esmênias podem ser representadas na 
Estrela Sublimação por qualquer Falange de Ninfas Missionárias, até mesmo 
pelas Ismênias, mas Esmênia é a condição em que as Ninfas estão, enquanto as 
Ismênias fazem parte da falange criada por Tia Neiva, como um dos seus últimos 
feitos ainda física na Terra. 
 

Na Doutrina do Amanhecer as Agulhas Ismênias foram trazidas 
especificamente para o trabalho da Estrela Sublimação, ou Estrela de Nerú, com 
grande poder de manipulação das energias distribuídas pelos Projetores da 
Estrela, fazendo sua harmoniosa distribuição pelos pacientes e médiuns que 
participam do trabalho. 
 
Com suas indumentárias tendo a representação dos hieróglifos, a escrita das 
pirâmides, e tendo, no espaço, a liderança da Princesa Samboara, alcançam 
pontos críticos dos submundos, ativam as forças projetadas pelos Oráculos de 
Oxalá, Obatalá e Olorum, através de Agamor, e proporcionam melhor 
receptividade dos mestres em seus Projetores pela ativação de seus chacras. 

 

Q 

Princesa Samboara 
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Embora com uma função específica, podem participar de todos os outros 
trabalhos, sempre com muita eficiência e precisão. 
 

As Agulhas Ismênias têm como Primeira a Ninfa Lua Geni Duarte, sendo 
o Adjunto de Apoio o Adjunto Anuzio, Mestre João Duarte. 

A Falange foi consagrada em primeiro de Maio de 1.984. 
O prefixo é AVENA, para as Ninfas Lua e AVENA-RÁ, para as Ninfas Sol. 

 

Canto da agulha Ismênia 

Salve Deus! Meu mestre reino central, estamos a vossa mercê.  

Oh, Jesus, caminhamos na direção da estrela testemunha, que nos rege neste 
universo. 

 Caminhamos na força absoluta que vem de Deus pai todo poderoso! Sou 
(escrava se for lua; ninfa se for sol) do cavaleiro verde especial.  

Confiante nos poderes divinos, emito o meu primeiro passo para que os poderes 

de nossas heranças transcendentais nos cheguem, para a continuação desta 

jornada.  

E com licença de vossa mercê, partirei sempre com -0-// em cristo Jesus.  

Salve Deus! 
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21. Niatras 
 

 Falange das Niatras foi trazida por Tia 

Neiva em abril de 1984,  inicialmente 

composta apenas por sete Ninfas Lua, 

para participação no 1º de Maio daquele ano. 

             Têm função específica na Estrela 

Sublimação, quando na condução do Santo 

Nono – as Esmênias e seus mestres – para os 

esquifes. 

             As Niatras não podem participar do 

trabalho como Esmênias. 

             No início da formação da falange, 

quando tinham missão específica apenas com 

a Estrela Sublimação, as Niatras eram 

formadas apenas por Ninfas do Templo Mãe, 

pois ainda não existiam os demais Templos 

com o trabalho de Estrela Sublimação. 

             Com a implantação da Estrela 

Sublimação em diversos outros Templos e o compromisso da falange com outros 

trabalhos, em reunião de março de 1999, os Trinos Presidentes Triada 
permitiram que a falange pudesse ter componentes nos Templos do Amanhecer. 

             Em suas origens, as Niatras eram um número reduzido de religiosas que, 

com a ajuda do Cavaleiro da Lança Vermelha, levavam conforto às famílias das 

jovens que iam para o sacrifício, atualmente representadas pelas Esmênias. 

             Exceto para os cantos do Turigano e do Leito Magnético, onde apenas uma 

Niatra faz emissão e canto, sempre a presença é de duas missionárias, no mínimo, 
em cada trabalho ou Sanday. 

A Primeira Niatra é a Ninfa Lua Jorgelina (Jojô), tendo como Adjunto de 

Apoio o Adjunto Trino Muray, Mestre Ademar, sendo os prefixos Nepia e Nepia-

Ra.  

 

 

 

 

 

 

 

A 

Princesa Niatra 
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Canto da Niatra 

 

Salve Deus! Meu mestre reino central, estamos a vossa mercê.  

Ó, Jesus, caminhamos na direção da estrela testemunha, que nos rege neste 

universo! Caminhamos na força absoluta de Deus pai todo poderoso. 

 Sou escrava do cavaleiro verde especial!*  

Confiante nos poderes divinos, emito o meu primeiro passo para que o poder de 

nossas heranças transcendentais nos cheguem para a continuação desta 

jornada. 

 E com a licença de vossa mercê, partirei sempre com - o -// em cristo Jesus.  

Salve Deus! 

*Obs: Ninfa sol diz “Sou ninfa do cavaleiro especial”. 
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22. Aponaras  
 

A Falange Missionária Aponaras foi consagrada, junto com as demais 

falanges, no dia 20 de setembro de 1998, composta pelas ninfas dos Arcanos e 

dos Presidentes de Templos do Amanhecer, tendo como Primeira a Ninfa Lua 

Nair Zelaya, sem necessitar um Adjunto de Apoio, tendo em vista a situação 

doutrinária dos mestres de suas componentes. Seu prefixo é Veiza, para as Lua, e 

Veiza-Ra para as Sol. O canto emitido na consagração foi o da escrava do 

Cavaleiro Especial. 

 

Canto da Aponara 

 

Salve Deus! Meu mestre reino central, estamos a vossa mercê. 

Ó, Jesus, caminhamos na direção da estrela testemunha, que nos rege neste 

universo. 

Caminhamos na força absoluta que vem de Deus pai todo poderoso! Sou escrava 
do cavaleiro verde especial. 

Confiante nos poderes divinos, emito o meu primeiro passo para que os poderes 

de nossas heranças transcendentais nos cheguem, para a continuação desta 

jornada. 

E com licença de vossa mercê, partirei sempre com -0-// em cristo Jesus. 

Salve Deus! 
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