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APRESENTAÇÃO
Resolvi juntar as poucas mensagens que ainda
possuímos sobre negros e, as transmitidas por
espíritos que se apresentam com as características
dessa raça, para homenageá-los, como já fizemos
com os nossos irmãos índios, através do singelo
livrinho: Mensagens dos nossos Irmãos Índios.
Raça humilde e laboriosa, espíritos bondosos e
amigos, todavia, grande número desses irmãos
ainda são discriminados até hoje, mesmo no
plano espiritual por Centros Espíritas que se dizem
cardecistas, como se o Mestre Kardec fizesse
distinção entre espíritos de brancos, negros, índios
e asiáticos. Kardec trata-os do mesmo modo,
simplesmente como “Espíritos”.
O que somos, de onde viemos e para onde vamos,
independe da cor da pele, finura dos cabelos e da
etnia ou raça a qual pertence.
Todos nós somos filhos de Deus, centelhas divinas,
criadas para evoluírem.
Diz-nos, com muita sabedoria nosso querido
Mestre Ramatis, a respeito de uma pessoa nascer
negra, o seguinte: “Sempre há espíritos necessitados
de um corpo negro, de genética forte e coragem
para abraçar e conquistar sua libertação cármica...
Ontem, negros, índios e escravos. Hoje, anjos
rebeldes redimidos e revelados pela Soberania
Infinita do Pai”...
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Um grande número desses irmãos discriminados
trabalha conosco nas atividades do GESJ, do ASJ e
na Colônia Espiritual Servos de Jesus.
Dentre eles, destaco Pai Joaquim de Angola,
agradecida pelo carinho, amor e dedicação
extraordinária, que dedica às nossas tarefas na Casa
Espírita. Numa de suas vidas passadas foi negro e
escravo aqui no Brasil.
Um dia, não suportando mais tanta humilhação e
castigos cruéis, fugiu da Fazenda onde era escravo.
Foi capturado pelo Capitão do Mato e como
era costume naqueles tempos sinistros entre os
Senhores de Escravos, ele teve seus pés queimados,
além de outros deploráveis castigos.
Aquela punição desumana marcou tanto sua
alma, que mesmo alguns séculos após, ele ainda
se apresenta com os pés tortos, retorcidos pela
queimadura e suas sequelas.
Acrescento que hoje, esse espírito tem outra
aparência; porém, sendo necessário, seu perispírito
ou corpo astral tomar a forma ou aparência de
alguma encarnação passada; depende apenas da
vontade do espírito que já alcançou certo grau de
evolução.
Pai Joaquim de Angola já perdoou, há muito
tempo, seus algozes. Apresenta-se dessa forma
com os pés queimados, retorcidos, quando precisa
identificar sua encarnação naquela época triste de
escravidão.
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Aproveito a oportunidade para falar sobre
esse espírito, como Representante de todos(as)
negros(as) que trabalham conosco, auxiliando nas
tarefas da Casa, no plano invisível.
Certa vez, precisamente no final da década de
1960, ao chegar na repartição onde eu trabalhava,
uma colega ao avistar-me, foi logo dizendo:
– “Margarida, esta noite eu tive uma vidência
muito interessante, ligada a você”.
Essa colega era médium, o mesmo que sensitiva
ou canal.
Pedi que ela me contasse logo o que vira, porque
a curiosidade tomara conta de mim, pois tratavase de coisas do “outro mundo” relacionada a minha
pessoa.
Eis o relato da vidência:
– “Eu vi sentado na beira da minha cama, um homem
negro já velho. Seus pés eram tortos, retorcidos, como
se foram queimados.
Perguntei-lhe quem era e porquê estava ali? O
que queria? Fiz estas perguntas, após notar que seu
semblante era sereno, bondoso.
Ele me respondeu:
– Vim para pedir-lhe um favor: “Diga a Margarida
que eu, Pai Joaquim de Angola, irei trabalhar no
Centro Espírita que ela vai fundar”.
Após esse recado ele desapareceu.
  9

Preciso esclarecer que naquela época eu procurava
no Centro da Cidade, um cômodo ou garagem para
alugar e fundar um pequenino Núcleo para estudo,
através de palestras e prática da Doutrina Espírita,
codificada pelo insigne Mestre Allan Kardec.
Passaram-se meses e eu não conseguindo
encontrar um cantinho para alugar, no dia 23 de
dezembro de 1970 iniciei as reuniões em um dos
quartos dos meus filhos: eu, mais 2 colegas de
trabalho, um casal e mais 3 amigas.
O leitor há de perguntar: Por que esse Pai
Joaquim de Angola (espírito) apresentou-se antes
da formação do Centro Espírita atual?
Pai Joaquim já era meu conhecido através de um
pequenino Grupo que se reunia na casa de uma
vizinha. Ela médium, eu dirigia e conversava com os
espíritos que incorporavam.
Naquele pequenino Núcleo, num barraco
no fundo do quintal, recebi duas grandes e
confortadoras revelações:
Pai Joaquim já fora meu pai em alguma vida
passada e Irene Santos que também trabalhava ali,
já fora minha mãe em alguma encarnação.
Ambos estão conosco trabalhando e ajudando
muito no GESJ, no ASJ e na Colônia Espiritual Servos
de Jesus.
No momento trabalham no Servos de Jesus
muitos irmãos e irmãs que foram negros e escravos
em encarnações pretéritas.
  10

Alguns continuam conosco como Pai Benedito,
cuja médium afastou-se do GESJ, mas, ele não a
acompanhou. Atualmente está trabalhando na
Equipe Médica do Dr. Cruz, pois em alguma vida
anterior ele foi médico.
Lembrei-me nesse momento do cientista
Lavoasier e sua teoria:
“Em a Natureza, nada se perde, nada se cria; tudo
se transforma”.
Mas, se estão pensando que finalizei, ainda não.
Termino esta simples Apresentação, afirmando
mais uma vez:
Em nosso pequeno e humilde Centro Espírita
recebemos como amigos e irmãos qualquer espírito
que apareça, mesmo porque, se ele incorporou foi
com a permissão do Mentor da Casa, no momento,
João Batista, o mesmo São João.
São brancos, negros, índios, asiáticos. Quanto
ao grau de elevação espiritual: anjos, arcanjos,
Extraterrestres e Intraterrestres evoluídos e
também rebeldes. Em escala descendente: exús e
pombagiras; até Elementais visitam-nos e deixam
seu recado.
No Grupo Espírita Servos de Jesus, recebemos
todos eles com amor e boa vontade, partindo do
princípio de que todos os seres e tudo que existe
somos criaturas divinas, centelhas de luz emanadas
  11

de Deus, Criador Incriado.
Logo, somos todos irmãos.
Até o próximo livrinho.
Margarida
Dirigente do GESJ e ASJ

Nota:
Leia nosso livro: Os Decaídos e Sua Trajetória
Terrestre – Vol. II, o Capítulo sobre os Negros.
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A PRECE
Quando a sombra do desespero se fizer aproximar
do teu coração, ainda que te falte forças, busca o
auxílio da oração que reconforta e aguarda.
Quando à noite, em contato com a voz sublime
do teu Anjo da Guarda que te fala através da voz da
consciência, perceberes que és culpado em relação
à ela, continua em prece, para que te reergas em
direção às provas que te reabilitarão.
Quando a dor, manifestada em forma de doença
no corpo físico se fizer presente, concitando os
irmãos à reflexão demorada, ampara-te na oração
sincera, a fim de não caíres em revolta inútil, que
anula o efeito benéfico dos momentos de Dor.
Enfim, agasalhando-te na prece, estarás sempre
seguro, não havendo obstáculos que teu espírito
não possa transpor.
Com a paz do Senhor,
Marcos Novaes
Mensagem psicográfica, recebida no GESJ
pelo Médium Eliseu Araújo Santos 12/05/1983

  13

PRESENÇA DIVINA
Senhor, que meus olhos não se cerrem diante do
pranto do meu irmão
Que meu coração não se feche à dor desta Terra
Que eu não seja mais um, a mendigar socorro
Que eu não seja presa fácil da matéria.
Pai, que Tua Luz que me guia, não permita que eu
me desvie da estrada.
Que seja minha bússola no caminho, a seguir o
pulsar do Teu Coração.
Que Teus Braços possam embalar minhas
angústias e acolher minhas vitórias.
Que eu possa orar sem esquecer o trabalho
cristão.
Que meu objetivo maior nesta vida seja o que Tu
designaste para mim.
Que meu pranto não sirva para alimentar
desesperança.
Que minhas mãos estejam estendidas para que
eu possa erguer meu irmão.
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Que eu possa enxergar, sem julgar.
A dar, sem receber.
Sem exigências, amar.
Sem jamais desistir da batalha, lutar.
Pai, estou em Ti e sinto Tua Presença em mim
Sigo Tuas Leis, Teus ensinamentos.
Que eu seja Teu Guerreiro da Luz nessa luta
Que eu seja nesta Transição, útil instrumento.
Atanagildo
( Discípulo do Mestre Ramatis)
26/08/2000
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ONTEM NEGRO, HOJE BRANCO
Vidência:
Vi um homem negro que aguardava no astral
o momento da comunicação. Sua mente parecia
transportada para o passado e pude ouvir sons
que ecoavam em sua memória: “negro tição!...” Ele,
percebendo a minha sintonia com as suas lembranças,
começou a falar:
Fui negro, é verdade. Hoje sou espírito; espírito
não tem cor, espírito tem todas as cores.
Já fui negro, já nasci branco, nasci índio e amarelo.
Vivi muitas vidas. Em muitas plantei, mas nenhuma
foi tão importante como aquela em que colhi.
Como branco, massacrei povos simples e
humildes. Julgando-me superior, dominei e fiz
sofrer. Escravo nasci, trazendo na pele a sentença
do carma: “Serás negro”.
Adentrei a vida física trazendo em mim, a marca
daqueles que muito tem a resgatar. Cresci, lutei,
venci! Cumpri o que fora combinado, e a meu povo
devolvi a dignidade outrora roubada.
Que cada um faça de sua dignidade o que bem
quiser, podem dá-la de graça, negá-la, recusar-se a
ela, mas negros que somos, nada nos diminui. Pelo
contrário, com sua história de sofrimento, nosso
povo carrega na cor o estandarte da liberdade.
  16

Somos livres, livres do preconceito, do ódio, da
dor. Conquistamos, com suor e muito esforço, o
caminho do amor. Quem quiser seguir conosco,
branco, negro, irmãos de toda cor, pegue, então,
sua cruz, como determinou o Mestre Jesus e venha
cantando louvor, pois o “plano divino” nos coloca em
igualdade de condições, na busca pelo progresso.
Ontem negro, hoje branco. Não adianta desprezar,
todos passarão pela prova de experimentar a
cor negra. É a lei da reencarnação, multiplicando
oportunidades de mostrar aos seres humanos que
a paz se constrói com a igualdade.
Salve, salve a raça negra!
Povo forte e destemido.
Salve a luta, em favor do oprimido!
Zumbi eu fui, triste morte amarguei.
Mas, quando vivo estive
Dos negros eu fui Rei.
Sigo em frente a divulgar
A mensagem de esperança
Aqui e em todo lugar.
Só é livre quem faz mudança.
Olhai pra dentro de si
Índio, branco, negro, pardo
E procurai melhorar.
Prisão maior é aquela
Que não lhe deixa sair do lugar.
  17

Aos negros quero dizer
Que ser negro não dá prazer
Porque esse mundo é atrasado
E se vive sem aprender.
Quanto tempo perdido
Entre leis e discussões.
Demoram a entender
Que somos todos irmãos.
Passados tantos anos
Da morte dos negros escravos
Ainda vemos homens sãos
Penando como vassalos.
Acorda, humanidade!
E aprenda a lição:
Só se vive a igualdade
Com amor no coração.
Zumbi dos Palmares
GESH – 21/11/2009
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MENSAGENS
01 – PENSAM QUE VÃO AJUDAR

Salve Jesus.
Zambi vem dizer, que tem irmãozinho, que
quando dormindo está indo onde não deve.
Escolha errada, não dá para isto acontecer mais.
Vida que leva acordado na terra tem de levar
também dormindo.
Quem fica fugindo do compromisso que escolheu,
também não pode. Muitos irmãos esperando ajuda,
tem ficado inconformado, quando ajuda não chega.
Trabalhamos, evitando que eles voltem a perseguir
os desafetos do passado. Mas não podemos conter
a força de atração que eles tem; só quem pode
mesmo é cada um de vocês, com o trabalho. Só o
trabalho pode manter afastado os espíritos que
cobram os erros cometidos no passado contra eles.
Foge hoje do serviço caritativo do Centro; cai, e
vem contra eles os inimigos de outras vidas. Nada
podemos fazer, é escolha de cada um. Trabalho de
dia e trabalho de noite quando dormem, pois vão
para as “zonas abismais” procurar antigos amigos,
que vivem dentro dos charcos daquelas regiões.
Naqueles lugares só é possível chegar, para
trabalho de resgate das almas que desejam desligarse dos sofrimentos em que se encontram.
  19

Somos muitos trabalhando para auxiliar, mas
nada podemos fazer por aqueles que não desejam
ser ajudados, ignorando as primeiras orientações
básicas, que recebem ao chegar a Doutrina Espírita.
Vocês não podem mais retroceder, precisamos de
sua ajuda para poder ajudar.
Zambi se despede pedindo perdão, mas era
preciso ser dito.
A hora não é só de escutar, mas principalmente
de agir.
M – Agradecemos de todo o coração a presença
amiga, o saber que está constante conosco.
Suplicamos a Jesus que continue lhe dando forças e
coragem para lutar contra as “trevas”, e ajudar aqueles
que têm possibilidade de serem resgatados.
Que Jesus abençoe o irmão hoje e sempre e toda
sua falange.
Venha visitar-nos sempre que quiser, a hora que
quiser e será sempre bem vindo.
Zambi
GER – 13/03/1998

Obs: Até os dias atuais, algumas companheiras
conhecedoras da Doutrina Espírita, enveredam por
caminhos escusos no astral enquanto dormem,
procurando
companheiros(as),
apesar
das
advertências da Espiritualidade Superior que trabalha
conosco. Vão para “ajudar” e acordam doentes.
  20

02 – ONDE TEM MATA É CASA DE ZAMBI

Nai Sai, Avla, ceri.
Zambi se apresenta.
Não vos preocupeis irmã quanto ao caminho a
tomar.
As plantas falam, as aves também e serão usadas
se necessário, para mostrar-lhes o caminho, tanto o
de subida quanto o de descida.
Escutar os Seres da Natureza é fácil para o homem.
Basta entrar na sintonia da vida.
Zambi vai levar e trazer de volta.
Margarida – Graças a Deus. Deus que vos pague. Já
estava conosco desde o inicio da caminhada?
Zambi – Cheguei hoje. Fui designado para a tarefa.
M – Tenho me lembrado muito do irmão desde que
cheguei aqui.
Zambi – Afinidade. Irmã olha a casa de Zambi e se
lembra de Zambi.
M – E onde é a casa de Zambi?
Zambi – Na Floresta. Onde tem mata é a casa
de Zambi! É aqui que eu venho me abastecer do
trabalho, de tarefas que estou realizando agora,
junto ao Grupo.
M – Realmente, nossas forças ficam exauridas,
precisamos nos reabastecer. Isso acontece também
conosco.
  21

Zambi – Fortalecemos de energias das matas.
M – Que Deus o abençoe dando-lhe forças para
executar suas tarefas.
Zambi – Mata é como cachoeira que lava as
energias inferiores, transmutando em vida. Como
na matéria, um corpo morto é transmutado para a
vida que nasce.
Tucumê, Nassaí, Avecarí.
Salve Jesus.
Zambi
GER – 06/09/1998
Morro de São Gerônimo, Chapada dos Guimarães

03 – PLANO TRAÇADO

Vidência: Vi o Grupo Espírita Servos de Jesus
de Jacaraipe/Serra/ES, que tem como fundadora
e dirigente nossa companheira Penha Torres.
Novamente vi a mesma aranha de alguns dias
passados. Ela girava a cabeça e saia do local em busca
de uma forma para infiltrar suas energias negativas lá
dentro.
Ela arrumou pessoa encarnada para infiltrar seus
aliados no Centro. Ao mesmo tempo, acompanhada
de perto pelos Guardiões da Casa; foi estabelecido um
plano de proteção, paralelo com a presença de Seres
da Luz.
No dia da reunião, Zambi estava no meio do salão
irradiando intensa luz e o Espírito escolhido para
  22

bloqueio das energias negativas, igualmente irradiava
intenso foco luminoso no local.
Vi, também, duas encarnações de Penha, nas quais
Zambi também participou. Em uma delas os dois
eram negros, escravos e crianças. Ela era mais velha,
devia ter uns 12 anos e ele 3 ou 4; os pais, também
escravos tinham morrido e ela protegia ele como a
um filho. Na cena que vi, alguém avançava sobre o
menino para chicoteá-lo e ela colocava seu corpo na
frente protegendo-o.
Numa outra vida os dois eram índios e apesar de não
possuírem parentesco de sangue eram fortemente
ligados por laços de amizade. Saiam sempre juntos
para caçar e estavam sempre juntos nas atividades da
Aldeia.
Comunicação:
Lembra-se irmã do cerco em torno do vosso
Centro? Irmãos trevosos insistindo em avançar para
penetrarem no recinto de paz que edificastes?
Plano traçado, exercício aprendido.
Insistiram na investida, avançaram e foram
detidos. Como atleta que prepara sua musculatura
no exercício repetitivo com pesos, fostes exercitada
no levante de pequeno peso. (Houve dissidência
e alguns afastaram-se, mas o Grupo continua mais
firme que nunca)
Fortalecei-vos pois outros exercícios virão, até
  23

que os embates se façam em patamares equitativos
de forças. Como já dissemos anteriormente, vossa
proteção está em alerta, não estais sozinha, nós
a convidamos dado o grau de afinidade que nos
enlaça, a participar dos trabalhos caritativos de
resgate aos negros africanos, nossos irmãos.
Paz em Jesus.
Zambi
GESH – 25/02/2000

04 - ALERTA

Salve Jesus! Salve Guerreiros da Luz!
Irmãos traiçoeiros vos espreitam, tenhais muito
cuidado com vossos pensamentos.
Mantende pensamentos ligados por elos muito
fortes um com os outros. Evitai o medo.
Foi dado sinal hoje, por isso só agora descobriram
o paradeiro da grande guerreira.
Muitos das trevas se juntam contra vós. Foi
permitido que só enxergassem o Grupo agora, pois
nessa noite será travada a grande batalha.
Muitos deverão ser abatidos para que conheçam
a Força da Luz. E muitos serão abatidos e banidos.
Estais protegidos e continuareis assim.
Nossos guerreiros e nossos animais estão a postos
guardando vossas costas. Esses seres (negativos)
não devem penetrar na esfera psíquica desse Grupo.
  24

Sede fortes, unidos, pacientes e tolerantes com as
dificuldades e com os defeitos de cada um de vós.
Não deixeis nenhuma abertura.
Batalha muito séria hoje a noite será travada.
P – Essa batalha será contra aquele Ser, tipo dragão,
que alguns dos nossos canais (médiuns) já viram?
R – Sim. Os subordinados a ele virão lutar primeiro
para enfraquecer-vos e depois ele atacará.
P – A luta final com o dragão será minha?
R – A luta final será vossa.
– Obrigada irmão pela informação.
– Muitos guerreiros da tribo xavante estarão
lutando convosco nessa batalha durante a noite.
P – Guerreiros desta tribo daqui?
R – Sim. Aqueles que já tem entendimento e
compreensão da vida do espírito serão conduzidos
ao campo de batalha e guerrearão junto a vós.
Muitos de vós podereis trazer muitas feridas no
corpo.
P – Quer dizer que, depois da batalha, alguns dos
nossos poderão apresentar alguma seqüela no corpo
físico?
R – Que se manifestarão de acordo com a
tendência e com a fraqueza de pontos vulneráveis
de cada um. Não vos espanteis, não vos assusteis.
P – Passagem das mazelas do astral para o físico?
R – Se assim for, será apenas drenagem.
Cuidadosamente limpa e feita a assepsia como
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instrui o médico que nos acompanha.
P – O Dr. Cruz, o Chefe da Equipe Médica do GESJ?
R – Sim. Sua equipe cuidará dessas feridas. Não
vos deveis preocupar. A nossa irmã (um canal) já
traz da batalha da noite passada contaminação de
fluidos densos. Foram golpes desfechados contra
vós na luta e que vosso corpo físico, dentro da
Misericórdia do Pai, elimina, aproveitando o ensejo
para expurgo de tóxicos que já existiam no corpo.
Nossos animais estão atentos e vigilantes.
P – Com que tipo de animal o irmão trabalha?
R – Para esse tipo de serviço trouxemos os grandes
gatos. Temos aqui leões, tigres e onças. Cada batalha
exige esforço e para cada esforço uma espécie de
raça, um tipo de animal. Aguardaremos as próximas
horas submetendo-nos a vontade do PAI.
Lembrai-vos das orientações quanto a vigilância,
pois acercam-se de vós irmãos traiçoeiros.
Cuidado! Mantendes firmes vossos pensamentos
harmonizados aos vossos sentimentos e tendes fé.
Que Jesus vos ampare e proteja.
Zambi
Guerreiro Africano, trabalhador do GESJ e do GESH
Aldeia Xavante, em 12/10/00, MT, Brasil
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05 - É NA PRÁTICA DO BEM QUE SE
EDUCA O POVO PRIMITIVO

Amados!
Fostes conduzidos a este lugar com uma única
finalidade. Felizes os que são chamados a servir e
atendendo ao chamado, servem.
Bem sabeis, que não é a este, ou aquele, que
servis, mas, ao Cristo Planetário.
Muitos de vós, ainda não compreendeis, mas
compreendereis quando for chegada a hora. Vossos
espíritos retornarão com mais força, pelo trabalho
realizado em nome do amor. A distância percorrida
e os gastos inevitáveis nada representam, porque
passarão: e o Pai, há de prover tudo quanto vos for
necessário.
Mas, a obra que estais auxiliando a edificar, esta
ficará e pela eternidade será recordada por cada
uma das almas irmãs, por vós assistidas.
É na prática do bem que se educa e civiliza o povo
primitivo.
É no exemplo da fraternidade cristã que se
convertem as almas pagãs, a adorar ao Deus de
Amor, Bondade e Misericórdia.
Servos fiéis! Fostes chamados a servir e de vós
partirá a luz que iluminará esse povo.
Glórias a Deus, pelo serviço realizado. Estamos
todos contentes e nossos corações em festa!
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Salve a fé! Salve a força! Salve a luz!
Salve a Seara do Mestre Jesus.
Pai Joaquim de Angola ( Foi escravo) GESH – 13/10/2000
Aldeia Xavante, Serra do Roncador, MT

06 - NINGUÉM É MELHOR DO QUE NINGUÉM

Salve! Salve!
Unificar, precisa de muito trabalho. Chamar os
espíritas, e de mãos dadas, trabalhar, mas trabalhar
melhor.
Preconceitos atrapalham. Ninguém é melhor do
que ninguém. Somos todos irmãos. Aceitem-nos, só
queremos trabalhar e recuperar o tempo perdido
na ignorância.
Podemos ajudar, temos habilidades e outros
conhecimentos. Sabemos utilizar as forças etéricas
da Natureza.
Antes usávamos os conhecimentos das Forças
da Natureza para o mal; agora queremos usar esse
conhecimento para o Bem, mas vocês precisam
deixar, nos dar chance.
Ajudar para nós é caridade, porque poderemos
resgatar as dívidas que contraímos, auxiliando a
quem precisa.
Um Exu Mirim
GESJ – 30/09/2001
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Nós acrescentamos: “ajudando é que somos
ajudados”
Nota: Espírito trabalhador de Terreiro que se
apresenta ainda como criança. São rebeldes,
desobedientes e voluntariosos. Não querem ser
disciplinados, evangelizados. Esse que se manifestou
já quer mudar o rumo de sua vida.
Nosso Grupo Espírita Servos de Jesus dá
oportunidade de trabalho a todo irmão carente do
plano espiritual, desde que ele queira trabalhar na
Seara de Jesus.
07 - O AMOR

Salve as florzinhas de Jesus!
Neste jardim eclético aqui reunido, podemos
observar que as flores raras estão presentes em
todos os canteiros, cada uma com sua peculiaridade,
cada uma com suas características próprias, mas
todas com o mesmo propósito unificado: consolar
e esclarecer.
O Amor é o único objetivo de todos os Centros
Espirituais.
O Amor é o ponto ápice da busca de todos os seres.
O Amor é o maior e o principal obstáculo no
qual se esbarra a evolução, quando este se torna
egocêntrico e limitado.
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O Amor eleva, suaviza, acalma, abre a mente e
expande corações.
O Amor revela a identidade verdadeira de
cada um, pois o ser é reconhecido por sua
espiritualidade, e não por seus títulos terrenos; por
seus conhecimentos e evolução tecno-científica;
por seus feitos materiais, ou condição econômicasocial; mas, apenas pelo que amou, doou, e o que
esqueceu de si mesmo, para lembrar-se do irmão
carente. Na verdade, o quanto foi capaz de expandir
o Amor do seu coração, acolhendo, aquecendo e
consolando.
Estes são os valores que garantem venturas
e prosperidades ao espírito, trazendo como
conseqüência a paz interior, e a certeza de seguir
através da estrada reta da Moral Cristã.
Irmãozinhos, com a ajuda dos Irmãos Superiores,
conseguiremos também, trabalhar nossa própria
evolução, socorrendo os irmãozinhos terrenos.
Recebemos orientações preciosas de Instrutores
abnegados, que nos auxiliam e nos assistem, como
o fizeram neste momento, ao ditar as palavras que
foram transmitidas, exemplificando o Amor.
Somos irmãos, como todos sabem, e precisamos
apenas vivenciar esta dádiva divina em nosso dia
a dia. Devagar, vamos chegando aos corações
mais endurecidos, e ao encontrarmos terra fértil,
mesmo que em pequenina quantidade, sementes
preciosas são ali lançadas e os canteiros vão aos
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poucos florescendo, embelezando e perfumando
este Grande Jardim Terrestre.
Salve, salve, as Florzinhas de Jesus!.
Vovó Aninha
GESJ – 30/09/2001

Nota: Vovó Aninha apresenta-se como uma preta
velha que foi escrava. Hoje, já redimida dos erros do
passado, através de dolorosa reencarnação como
escrava, é uma das trabalhadoras no Astral do Grupo
Espírita Servos de Jesus (GESJ) de Jacaraípe, Serra/ES,
filial do GESJ-Vitória(ES).
Notaram que belíssima página foi recebida do
Alto por uma humilde ex-escrava?... Está na hora
de revisarmos nossos conceitos sobre espíritos de
negros, brancos e índios.
08 - MÃOS DISPOSTAS AO TRABALHO

Salve Jesus! Salve Jesus!
Até que enfim estão lembrando de nós!
Nós também somos espíritos trabalhadores na
Seara do Bem.
Não temos tanto estudo, mas temos nossas mãos
prontas para o trabalho.
– Será que vocês não precisam de mãos dispostas
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e firmes para ajudarem na construção do Reino de
Deus?
– Claro que sim meu irmão! Seja bem-vindo a nossa
Casa de Amor e Caridade.
Nhô Quim
GESJ – 30/09/2001

Nota: Espírito de um negro que também foi escravo.
Aceitou o convite e hoje é um trabalhador do GESJ.
09 - APÓS O COMBATE

Irmãzinha, a vovó veio para explicar os
acontecimentos que provocaram a recaída do
vosso corpo.
Foi preparada uma emboscada por Chefes das
Trevas para abortar vossas tarefas.
Enviaram para o combate, um Ser de alta patente
como vós. Assim como sois comandante de
um exército de Luz aqui na Terra, embora ainda
encarnada, ele é um grande comandante das Trevas
no Astral.
Em outras vidas ele foi vosso afeto, ser muito
querido de vosso coração e fostes, igualmente,
ente muito querido do coração dele. No momento
do combate quando os dois estavam duelando e
para que o coração dele fosse tocado e despertado,
foi permitida a visão do passado de vocês dois,
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em algumas encarnações; todavia, mesmo com
o desgaste da dura luta que travavam a irmã não
fraquejou. Reconhecendo um grande amor do
passado a vossa frente, sentiu que naquele breve
instante era necessário retirar a venda dos olhos
desse grande amor, e para isso, teria de lutar e
combater até suas forças se exaurirem, confiando
no Pai, para que o despertamento daquele ente
querido acontecesse.
Quando lutamos contra um inimigo somos fortes,
mas quando temos de lutar contra nossos amores
a situação é muito diferente. O volume de energias
empreendido é triplicado, o desgaste das forças
é muito, muito maior, porque o amor faz doer o
coração e tem que se buscar forças no fundo da
alma, no recanto da fé, para se continuar lutando.
Esse desgaste fez com que a irmãzinha ficasse
com vosso corpo físico exaurido de fluídos vitais,
mas a Equipe Médica da Casa está a tratar-vos,
reabastecendo vossas energias.
A irmã, não está ferida, não foi ferida.
O vosso adversário quando reconheceu em vós
aquele amor do passado, ele se tocou, não a ponto
de largar a espada, mas abaixou-a e calmamente,
deu as costas abandonando a luta, se deixando levar.
Com esse recuo, vai parar, pensar, e com certeza, irá
se transformar, porque os Irmãos Superiores estão
trabalhando em volta dele, junto com outros seres
que acompanharam toda a batalha.
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Com isso, a irmã foi mais uma vez, instrumento de
serviço do Senhor. Vossa mão e vossa espada foram
usadas em benefício da Luz e do Amor.
Antes de combaterdes com ele no duelo, foram
enviados a vossa frente, vários soldados que se
juntaram aos vossos guerreiros, para lutarem
contra os comandados dele; por isso, todos estão
sentindo-se um pouco fora de órbita, como dizem.
Entretanto, com a graça de Deus, a Luz chegou a
mais um escuro túnel, e devagarzinho, ela vai se
abrindo, se abrindo, como um sol gigante.
A Terra, com certeza, rebrilhará no céu como uma
estrela resplandecente, acrescentando mais uma
morada feliz e radiosa na Casa do Pai.
Que a Paz do Senhor seja convosco em vossos
corações.
Que Jesus Cristo continue a iluminar vossas
tarefas, amparando-vos os passos, abrindo
caminhos, ajudando a recolherdes as pedras e
arrancando espinhos.
Que vosso trabalho seja a cada dia o propósito de
vossa vida.
Que jamais reneguem esse propósito, pois através
dele vos redimis dos erros do passado.
Que Jesus abençoe a todos.
Vovó Aninha – Preta Velha, Ex-escrava
GESH – 2001

Nota: A pessoa que lutou com o Comandante das
Trevas, foi Margarida, fundadora e dirigente do GESJ.
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10 - MENTALIZAM O TRIÂNGULO APAGADO

A força da palavra varre a casa e limpa a alma.
A força do amor que brota do coração lava a alma
de toda impureza.
Alma limpa e casa limpa podem atender com
segurança, os doentes que chegam.
A obra encontra-se protegida e não foi atingida
pelas tentativas do mal, dos Trevosos.
Algumas pessoas que daqui se foram encontramse fortemente ligadas. Seus corações vibram de
ódio e mágoas e só desejam destruir o trabalho, do
qual já não participam mais, desacreditando nas
atividades da Casa.
Agora, mentalizam nosso símbolo: o “Triângulo
e a Cruz”, porém, já apagado: Quer dizer, o GESJ já
desfeito.
Pobres crianças! Quem pode apagar a Luz do
Cristo?!...
Nhá Benta
GESH – 25/01/2003

Nota: São pessoas que não aceitam disciplina
e nem obediência, afastam-se do Grupo; todavia
passam a odiá-lo.
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11 - PREPARATIVOS PARA A RECEPÇÃO

Vidência: Vi a equipe de trabalho espiritual do GESJ
descontaminando com luz prateada, as paredes dos
quartos da pousada onde estávamos hospedadas.
Depois trouxeram capas alvíssimas para cada uma
de nós. Para Margarida uma capa de cor azul com um
capuz. A capa fechava na frente com uma correntinha,
cujo fecho era o símbolo do Mestre Ramatis.
Em seguida, falou Nhá Benta, uma das seareiras
espirituais do GESJ:
“Filhas amadas. Venho para dizer-vos que já
limpamos tudo e vossas vestes encontram-se
preparadas para o grande encontro. Anunciamos
a vinda do Mestre e alegremente preparamo-nos
para Sua chegada; estamos todos com os corações
fulgurantes de alegria pela oportunidade de
recebê-l’O.
O som do Seu nome ecoa em torno de nós
ajustando nossas fibras mais íntimas ao tônus
vibratório de Sua Alma Excelsa. É como um bondoso
pai que ao som de seu chamado recolhe seus filhos
em torno de si.
A Luz de Sua Chama Eterna já brilha em nossos
olhos, e rendemos graças ao Infinito Amor de Deus,
que permitiu Ele estar aqui conosco. Fé, confiança e
paz a todos. Daqui, velamos por vocês.
Salve a Força! Salve a Luz! Salve o Amor do Divino
e Grande Mestre Jesus!”
Nhá Benta
GESH– 16/04/2003 – Canela, RS
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12 - O ESPÍRITO SOPRA ONDE QUER

Salve Jesus!
Há muito tempo eu já me encontrava afastado,
pois o espírito que trabalha como Guia Espiritual
de um médium não pode interferir nas escolhas
que esse médium faz, mas também não é obrigado
a seguir o caminho escolhido por ele. Portanto,
quando a escolha foi feita pela Médium com a qual
eu trabalhava há muitos anos, para onde fixaria sua
própria mente, a partir daquele instante desfez-se
o compromisso, e eu fiquei aguardando, orando
ao Pai, em apelo sincero, para que não houvesse
dissidência nem queda, pois um planejamento de
trabalho mediúnico requer muito esforço de várias
partes para ser concluído com êxito.
É com muita tristeza que vemos grande parte
dos acordos firmados no Plano Espiritual serem
desfeitos pela ilusão da matéria.
Apenas pequenina parte dos compromissos
assumidos pelos encarnados é levada a termo e
concluída com satisfatória realização.
Contínuo meu trabalho de assistência a esta Casa
(GESJ), porém, ainda durante um certo tempo,
direcionando meus esforços de outra forma, em
outro setor de trabalho.
Afirmo-vos que não fui eu a canalizar
mensagem alguma, através de médium de outra
Casa, pois se ela se afastou, se assim o fez, como
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já disse, não há obrigatoriedade de que o Espírito
Guia a acompanhe, especialmente quando
verifica o equívoco cometido pela médium.
Há muitos anos vimos trabalhando em conjunto
e guardo em meu coração imensa gratidão do GESJ
pela oportunidade do progresso conquistado, por
força das orientações e do trabalho de socorro
àqueles que sofrem.
Este é o único caminho que nos leva
verdadeiramente a felicidade, não podendo ser
negligenciado por razões fúteis e tolas.
Guardo também, em meu coração, o aprendizado
que obtive de suas palavras firmes ao mesmo
tempo amorosas, convidando-nos ao progresso,
até mesmo da linguagem. Você se recorda?
– Claro que sim, meu irmão!
– Não apenas comigo, mas com todos que como
eu, aqui chegaram proferindo uma linguagem
ainda primitiva, adquirida na época da escravidão.
Todos nós, pretos(as) somos gratos pela
oportunidade da aprendizagem e da oferta do
trabalho.
Aqui permaneço por força desse amor que me
une a você e a todos que aqui chegam, aos montes,
a cada dia.
Os trabalhos de atendimento desta Casa são
muito mais amplos do que possam imaginar.
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Cada pessoa que aqui chega recebe uma cota de
energia especializada e o físico é tratado dentro das
necessidades de cada um. É a este trabalho que me
dedico no momento.
– De equilibrar as energias dos assistentes?
Sim. Daqueles que se sentam para ouvir a palestra
e, enquanto ouvem, recebem a graça do tratamento
equilibrante. Poderíamos inclusive sugerir que
nos dias de palestra o público viesse com suas
mentes preparadas, seus corpos higienizados da
alimentação pesada que muitos ainda usam, bem
como do uso do cigarro, que muitas vezes retardam
o tratamento.
Maiores benefícios esses irmãos receberiam se
viessem preparados, pois a maior parte do tempo
é gasta na limpeza primária. Um banho antes de
vir ajudaria muito a eles próprios, economizando
nosso tempo. Em muitos casos, o tempo que resta
depois da limpeza que fazemos é tão curto que
mal podemos trata-lo com a aplicação do curativo
necessário, quanto mais, nos delicados trabalhos de
cirurgia, que em alguns casos poderiam ser feitos ali
mesmo no salão, sem necessidade de assepsia mais
pormenorizada.
E, por enquanto, ficarei nessa atividade.
– A Casa é vossa, Pai Benedito. Creio que nossa
  39

amizade vem de longas datas, de outras existências e
não da época que o irmão começou a se comunicar
conosco, em Bento Ferreira, naquele “pequenino
núcleo”, na casa de uma amiga, em junho de 1968.
– Sim, já nos conhecemos de outras vidas.
Lembra-se da revelação que foi dada, da época em
que assaltávamos as caravanas nas estradas? Eu
fazia parte do bando e atendia ao seu comando.
Naqueles tempos, nem tanto para o bem, nós
agíamos.
M – Nós progredimos, espiritualmente falando.
Benedito – Avançamos um pouco.
M – Continue no GESJ, pode ser que a mente da
nossa irmã desperte. Ela parece estar hipnotizada pela
vaidade e presunção. O irmão sabe que o afastamento
do atendimento ao público não partiu de mim e sim
do nosso querido Mentor Ramatis que conhece os
mais íntimos pensamentos de todos nós. Pediu-me
que eu a afastasse dos trabalhos mediúnicos por uns
meses e que ela, nesse período, se dedicasse ao estudo
da Doutrina Espírita para reequilíbrio da mente.
Benedito – Ordem acertada, porque desde muito
haviam sido desligados os fios que a conectavam
aos seus Instrutores Espirituais; porém, foi
permitido que ainda permanecesse por uns tempos
na tentativa de restabelecer o equilíbrio necessário
para religação com a tarefa mediúnica.
A irmã foi afastada porque já não havia mais
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intenção de reequilíbrio. Em sua mente já se
formava a névoa perniciosa e contaminante,
sendo, portanto, necessário afastá-la, para que
não alcançasse outras mentes, perturbando-as ao
ponto de prejudicar os atendimentos ao público e
aos desencarnados.
Que a Luz do Alto possa recair sobre essa irmã e
ela desperte, recordando-se da jornada até então
percorrida, lembrando-se de que ainda falta um
trecho do caminho que precisa ser alcançado,
porém com a mente limpa dos maus pensamentos
e o coração livre dos maus sentimentos.
Que desperte a tempo e percorra feliz seu caminho,
gastando o tempo que falta no cumprimento do
Plano estabelecido antes do reencarne, porque
assim não procedendo, mais sofrimento levará para
suas existências futuras.
Não desertem vocês que ainda permanecem
no trabalho, pois não existe tristeza maior para o
espírito ao chegar no plano espiritual, verificar sua
deserção e todo o trabalho planejado para ele, ter
sido desfeito pela opção voluntariosa e cega.
As pessoas médiuns não reconhecem a
oportunidade que o Pai lhes concedeu e que terão
de responder pelo abandono da tarefa.
Salve a Luz. Eu me despeço em nome de Jesus.
Pai Benedito (Ex-escravo)
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Comentário:
Hoje, ele é Pai Benedito. Todavia, em encarnações
passadas, foi médico. Quando iniciou a comunicação
conosco, através de uma médium que já se afastou do
GESJ, deu o nome de Pai Benedito e apresentava-se
aos olhos dos médiuns como um preto velho que havia
sido escravo. O porquê de havermos trazido a público
esta história, é que a médium no Centro onde trabalha
agora assina mensagens com o nome dele. Daí ele se
comunicar conosco e declarar taxativamente que não
é ele, e expõe seus motivos. Tudo aconteceu um dia de
maneira espontânea, da parte dele, sem pedido nosso.
As décadas de trabalho que possuímos nessa
área permitem-me afirmar que o orgulho e o ego
exacerbado de “muitos medianeiros”, fazem eles
acharem que o seu Guia Espiritual tem seus passos
controlados e dirigidos por eles, os médiuns, e que
vivem também, pulando de galho em galho que nem
macacos, segundo a vontade do médium, ou seja,
mudando constantemente de Centro Espírita, porque
no seu julgamento, nenhum serve. Esqueceram-se
de que nem o próprio Grupo de Jesus foi perfeito: um
negou, outro o “traiu”, outro duvidou de Suas palavras.
Além disso, andavam sempre querelando. Ainda não
há grupo perfeito de seres humanos na Terra.
Esquecem-se de que ninguém é de ninguém.
Esquecem-se de que o espírito sopra onde quer,
tem livre arbítrio. Esquecem-se de que “guiado”
não é guia.
  42

Já diz um velho provérbio: “Água benta e presunção,
cada um toma a dose que quer.”
Passaram-se os dias e eis outra mensagem do Irmão
Benedito, desta vez em palestra pública, através da
psicografia. Ei-la.
Margarida

13 – O SONHO

Sonhei dias atrás, que andava muito por lugares
estranhos, na periferia de alguma cidade populosa.
Todavia, eu não estava sozinha.
Segurava minha mão, um rapazinho simpático de
compleição franzina, magrinho, negro, tendo mais
ou menos 1,60m de altura. Eu no sonho apresentavame como sou na realidade física: velhinha, cabeça
branca, mulata e baixinha, 1,50m.
Depois de andarmos muito e trabalhado bastante
naquela localidade, o sonho chegou ao fim. O rapaz
olhou-me, sorriu e soltou minha mão. Naquele exato
instante, da minha mente surgiu um nome: Zambi.
Acordei naquele momento e fiquei pensando:
por que Zambi?... Ele não se apresenta assim às
companheiras médiuns!...
Para os leitores que não conhecem a história de
Zambi, explicaremos.
Zambi sempre se apresentou na vidência dos
médiuns do GESJ, com o um autêntico negro africano,
Chefe de Tribo, mais ou menos com dois metros de
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altura, bastante forte, físico imponente e muito sério.
Veste-se com uma tanga muita bonita de pele de
leopardo e outra pele a tiracolo.
Anda sempre acompanhado de um tigre, um
leopardo e um leão; animais lindos, enormes e
bem tratados. Daí minha surpresa quando naquele
momento fui lembrar-me de Zambi!... Fiquei intrigada
e um tanto curiosa sobre o assunto.
Dias depois, estávamos numa vigília e Zambi
espontaneamente compareceu dando-me as
explicações necessárias para compreendermos o que
se passara.
Margarida
GESJ – 02/2004

Zambi atende ao nosso pedido
Cada tarefa, como bem sabeis, necessita da
vestimenta apropriada para sua execução.
Recupero a aparência de velho cacique que fui,
ao adentrar as aldeias astrais em busca dos que
se perderam no caminho suplicando socorro. Em
seguida, conduzo-os ao tratamento mais indicado.
Ao visitar em incursões de trabalho as esferas
astrais inferiores, adoto a vestimenta do fraco
rapaz, evitando chamar para mim a atenção de
“seres empedernidos” que diante de “um jovem
franzino e uma velha”, para usar de sua própria
linguagem, nada percebem e deixam-nos passar,
sem maiores constrangimentos, certos de que não
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lhes ameaçamos as atividades torpes. Como vosso
filho transitamos tranquilamente e vamos onde o
dever nos conduz, guiados pelo farol luminoso do
Mestre Jesus.
Assim empregamos nosso tempo, na tarefa
delicada e sublime de Socorristas Servos de Jesus.
Um abraço carinhoso.
Vosso amigo,
Zambi
21/02/2004

Nota: Diante do que leram, avaliem se por
preconceito, discriminação nós não tivéssemos
aceitado Zambi e seus 120 guerreiros, quanto bem
deixaríamos de praticar.
Deus o abençoe Zambi, amigo querido.
Margarida

14 - SEMPRE LUTANDO

Vidência: Vejo um farol sendo aceso por um
Reptiliano. A luz era vermelha e formava a palavra
“Guerra”. Um Guerreiro da Luz chega e quebra a luz
vermelha, luta com o Reptiliano, eliminando-o. Esta
mesma cena se repete em vários pontos do globo.
Em seguida aparece como em outra vigília naquele
mesmo lugar, um ser negro, com uma pantera negra.
Ele nos olha com desdém e depois finca uma lança
na areia à nossa frente. Logo após, vira as costas, e
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resmunga que ainda não é o momento do confronto.
Zambi, que estava por perto, pega a lança e joga no
mar, longe da praia.
Em nosso cotidiano, em todos os lugares onde
estivermos nos vejo sempre em luta.
GESH - 02/10/2004

15 - ATÉ OS MAIS FRACOS ATACAM DESTEMIDOS

Salve Jesus! Salve Jesus!
Minhas irmãs, os trevosos aproximam-se cada
vez mais de vós, com bastante insistência. Os
incautos abastecidos por cota extra de energia do
mal, mesmo os mais fracos, sentem-se com poder
extraordinário e atacam destemidos.
No desespero de verem-se derrotados, pois
seus redutos vão sendo destruídos a cada dia e os
cativos sendo libertados, eles agem de maneira
desesperada e inconsequente, usando a turba
desequilibrada que manipulam como desejam, não
vos dando sossego, nem paz durante as 24 horas do
dia, em vossas tarefas cotidianas.
Usando de subterfúgios e atiçando os sentimentos
inferiores dos encarnados ao vosso redor, criam
situações de perigo, armadilhas que devem
ser evitadas. Evitai as discussões improfícuas, o
azedume e os confrontos no vosso cotidiano que
poderão fortalecê-los.
Aqueles encarnados que com eles se afinizam e
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se deixam dominar, manipulando-os devido a baixa
vibração, mais tarde responderão pelo mau uso do
livre arbítrio.
Evitai alimentar tal onda negativa.
Estamos a vos defender, o que constitui para nós
grande felicidade e acréscimo de Misericórdia.
Prosseguiremos no trabalho com Jesus.
Salve Jesus.
Salve nosso Mestre Ramatis.
Zambi
GESH - 02/10/2004

16 - CONSELHO E ORIENTAÇÃO

Salve Jesus, o Mestre que nos conduz!
Irmãos, a luz do conhecimento chega através dos
ensinamentos aqui ministrados. Estejais com vossas
mentes ligadas e dispostas a aprendizagem, pois
assim procedendo, ficareis acessíveis às Energias
Magnéticas Superiores reinantes no ambiente,
e vossos corpos em condições de receberem e
absorverem as energias curadoras que necessitais.
Aqui estamos como Servos de Jesus, dispostos ao
trabalho em vosso benefício e também daqueles,
que do plano invisível acompanham-vos.
Nada podemos fazer por vós se não estiverdes em
posição receptiva para receber, a ajuda que careceis.
Portanto, irmãos, devereis estar com vossas mentes
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ligadas ao ensinamento, pois à medida que ouvis
e entendeis, vossas vibrações modificam-se, e
colocai-vos na posição de receptores das Energias
abundantes que do Alto derramam-se sobre vós.
A absorção da energia superior e os benefícios
usufruídos por vosso corpo como conseqüência,
estão diretamente relacionados com vossa atenção
e entendimento daquilo que ouvis.
Aquele que dorme na hora da palestra, desligase do ambiente, e perde a oportunidade de
usufruir desta energia superior. Muitas vezes, estão
atendendo aos obsessores que os acompanham,
que não desejam seu progresso.
Aquele que divaga em outros pensamentos de
baixa vibração torna-se impermeável ao fluxo da
energia superior.
Mantende-vos em posição de recepção e
maior aproveitamento do ambiente salutar,
e sentir-vos-ei cada vez mais lúcidos, sadios e
dispostos, pois estareis sempre abastecidos e
renovados intimamente, recebendo e absorvendo
semanalmente, cota energética superior.
Jesus nos abençoe.
Benedito, humilde servo
(Hoje, Médico integrante da Equipe Médica do GESJ)
23/11/2004
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17 - UM DIA FUI ESCRAVO

Salve Jesus! Salve Jesus!
Um dia fui escravo. Antes eu era livre e feliz,
partilhava com os entes queridos de serena paz.
Abrupta e cruelmente aprisionado, atravessei
o “mar das tormentas atrozes”, imobilizado por
correntes, que durante séculos mantiveram-se
presas em mim, arrastando-me ao vale do ódio e da
vingança.
Tornei-me, então, escravo de mim mesmo, pois
não compreendia que tamanha dor sofrida era
apenas a colheita da semeadura imprevidente que
há milênios impingira ao próximo.
Após lutas acerbas, despertei!
Compreendi que somente a força do amor e do
perdão através do trabalho com Jesus, conseguiria
enfim libertar-me, e com as vestes limpas ascender
a novas esferas superiores!
No momento percorro a estrada da renovação, e
como humilde Servo de Jesus nesta Casa, palmilho
com antigos algozes, hoje irmãos, a estrada da
regeneração!
Salve Jesus, o amado Mestre da Luz!
Falange dos Beneditos
GESJ – 17/05/2005

  49

18 - A FORÇA DO AMOR

Salve, salve irmãzinhas.
Salve a força do amor!
É nessa hora que todos eles vão ver a benção da
caridade, de acolher a nós todos: Pretos Velhos,
Índios, Caboclos, todos trabalhando muito, minha
filha. Trabalhando muito, trazendo todo o seu
conhecimento a “Serviço da Luz”.
No caminho das irmãzinhas está tudo limpo,
porque vão à frente muitos trabalhadores.
Antes das irmãzinhas pisarem, eles por aí já
passaram limpando tudo. Minhas filhas, eles tiram
espinho, tiram mau olho, tiram macumba. Não
dá um passo as Guerreiras da Luz, sem que seu
caminho tenha sido limpo logo cedo. E quanto a
isso as irmãzinhas podem ficar tranqüilas, porque
tem muitos trabalhando em nome da Luz, à vossa
frente. Atrás de vós vêm os Guardiões, guardando
as costas, não deixando que a traição venha pegar
por trás, e se tiver algum, que vocês tenham que
enfrentar, eles vão chamar e vão dizer. Então, não
tem benção maior na vida do que trabalhar com
Irmãos, amigos e fiéis, não é mesmo?
Margarida – Claro que sim, meu irmão.
Pai Joaquim – Somos uma família aqui, nosso
Mestre é Ramatis, e quem cuida de nós todos, é
Jesus.
Se esses outros irmãos pudessem compreender
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tudo isso, muita coisa mudaria!
M – O Irmão estava em Olinda? O que viu do outro
lado?
Pai Joaquim – Muitos Irmãos do nosso lado
perdidos; desejando trabalhar, pedindo trabalho,
querendo se comunicar, insistindo com os médiuns,
mas sem encontrarem as portas abertas.
M – Traga-os para cá, meu Irmão, convide-os para
virem; aqui na Colônia tem lugar para todo mundo.
Falando sério, dá pena! Tantos Centros Espíritas
Kardecistas no Brasil com médiuns capazes, mas,
devido ao orgulho ou preconceito não aceitam
Pretos Velhos e Índios em seus trabalhos mediúnicos.
E se dizem reencarnacionistas!... Conhecem
profundamente a Doutrina codificada pelo insigne
Mestre Kardec.
Esquecem-se, todavia, que o negro de hoje foi o
branco de ontem e, na maioria das vezes, foi ruim,
perverso, cruel. E que o branco de hoje, preconceituoso
e mau, com toda certeza, um dia, será negro.
Pai Joaquim – Esse é o caminho do alívio do
sofrimento, que eles têm tanto medo: é o caminho
da fraternidade, da cooperação, da amizade sincera,
seja do “vivo” com o “morto”, “do morto com o
morto”. É só o que vale nessa vida, o que se leva para
a eternidade, mesmo que a distância os separe,
continuarão amigos para sempre.
M – Os Extraterrestres não estão aí nos ajudando!
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Muitos irmãos que progrediram, como Nefertiti
e Akenathon, desde os tempos da desaparecida
Atlântida, caminharam mais depressa que nós;
todavia, continuam ajudando-nos, amando-nos,
amigos do mesmo modo.
Pai Joaquim – E retornam para junto daqueles
que amam a fim de ajuda-los. Então, existe alguma
coisa de mais valor neste mundo?
Agora, muito pouco se pode fazer pelos que
estão longe, minha filha, mas os que estão perto
precisam saber, precisam aprender, porque estão
na mesma Escola (GESJ), na mesma sala de aula.
Que compreendam, os que estão aqui, que não
podem deixar de falar, e repetir a todo instante, o
valor da amizade sincera, de não ter preconceito,
de deixar todos nós trabalharmos juntos na Seara
do Cristo. Não pode privilegiar apenas contato
com Irmãos Superiores, só pensando em receber
benefícios, em primeiro lugar, sem pensar naqueles
que estão precisando e doar ajuda, socorro, porque
“é dando que se recebe”, e o recebimento só vem,
porque antes, houve uma doação, o coração abriu
espaço para receber.
Agradeçamos ao Pai a oportunidade de
pagamento e resgate dos nossos próprios débitos
passados.
Pai Joaquim de Angola (Ex- escravo)
GESJ – 28/04/2006
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19 - ATAQUES VIOLENTOS DE TREVOSOS AO GESJ

Irmãos, a limpeza incumbida a nós, foi realizada.
O ambiente astral encontra-se limpo e higienizado,
e as providências para encerramento desta etapa
de combates com as Forças das Trevas encontramse no fim.
Concluímos que a Casa Espírita é hospital
destinado a receber os doentes da alma, e sua
tarefa é ofertar-lhes o medicamento curador.
Entretanto, cabe ao doente, a tarefa duríssima de
abandonar os maus hábitos e conduzir sua vida em
caminhos de luz, nem sempre fáceis ou prazerosos,
mas sempre os mais sábios para aquele que deseja,
sinceramente renovar-se.
Que as lições transmitidas pelos Instrutores
Maiores desdobrem-se em ensinamentos para
todos.
Fiquem na paz.
Ana Rosa ( Ex-escrava)
GESJ – 03/07/2006

Nota: O ataque aconteceu devido à invigilância
de pessoas que fazem parte do corpo mediúnico e
doutrinário do GESJ.
“Os Instrutores permitiram a entrada dos atacantes”
para dar oportunidade àqueles irmãos infelizes que
quisessem desertar, saindo do domínio das Falanges
Trevosas, confirmando desse modo o dito popular:
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“De um mal se tira um bem.” E muitos aproveitaram
a ocasião.
Os demais foram vencidos, aprisionados e
encaminhados para o exílio. Haviam feito suas
escolhas.
Margarida

20 – IDE E APLACAI A SEDE DE CONHECIMENTOS
DOS QUE JÁ DESPERTAM

Vidência: Vejo, ao lado de D. Margarida, pai Joaquim
de Angola, Zambi e seus grandes e belos felinos que
com ele trabalham no astral. Há também um aparelho
que emite intensa onda de energia que nos envolve,
tornando-nos isoladas de interferências externas.
Depois, recebi a mensagem a seguir:
Salve Jesus! Salve a Força que nos conduz!
Coube a vós, Equipe de Trabalho, a divulgação
clara e corajosa do “Final dos Tempos” que viveis.
Outros Grupos, imbuídos das mesmas
responsabilidades, não cumpriram os projetos
assumidos com GFBU, seja por imperícia dos
Presidentes dos Grupos, seja por abandono da
tarefa pelos medianeiros, ou ainda, pela falta de fé
que fortalece a coragem para enfrentar as criaturas
desprovidas da fé e conhecimento, mergulhadas
no materialismo, criticando e escarnecendo os
Guerreiros de Jesus, que se expõem nas revelações
contundentes que apregoam.
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Vossos medianeiros treinados para convosco
seguirem neste momento, fortalecendo e dando
maior credibilidade às revelações, abandonaram
a tarefa e amargamente lamentarão, num futuro
não muito distante, quando se depararem com
a realidade dos fatos, que lhes mostrarão o
tamanho da responsabilidade que ignoraram,
por comodismo, rebeldia, egoísmo, preguiça e
interesses mesquinhos.
Para aqueles que ficam, o peso do trabalho é
sentido com mais intensidade e desgaste das forças,
porque são poucos, e ainda são assediados feroz e
violentamente pelas Bestas.
Vossa tarefa ainda não acabou e havereis de ainda
lutar nas frentes de trabalho a que fostes convocadas.
Vossa intuição apurada percebe as mínimas oscilações
vibratórias das mentes que vos acompanham. (Referese à Margarida, dirigente do GESJ)
Aguardai e confiai. Ide e aplacai a sede de
conhecimento dos poucos que despertaram e
ainda com passos trôpegos, buscam o caminho.
Ide! Convosco estaremos e assim permaneceremos.
Vosso Mestre
Ramatis
GESH – 12/10/2006 – São Paulo

Nota: Colocamos esta mensagem porque ela
contém uma advertência muito grave para os
médiuns ou canais que simplesmente abandonaram
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a tarefa oriunda de compromisso firmado no Plano
Astral, antes de reencarnarem. E também devido a
presença de dois negros nossos amigos, inclusive
Pai Joaquim de Angola que foi meu pai na época da
escravidão no Brasil.
21 – NÃO SOMOS ANJOS NEM TÃO POUCO
DEMÔNIOS, SOMOS COMO VÓS

Vidência: Vejo Equipes formadas por pretos velhos,
índios e caboclos trabalhadores de nossa Casa Espírita,
GESJ, confraternizando-se com pretos velhos, índios e
caboclos ligados ao Grupo de São Paulo que visitamos.
Foi um encontro muito emocionante.
Após, recebi a comunicação seguinte:
Salve, salve, irmãos!
Irmãozinhos, não nos tratem como doentes.
Somos filhos de Deus, como vós, e queremos
trabalhar. O Pai nos autoriza, mas muitos Grupos
barram nossa presença. Não nos fecheis as portas
do trabalho nessa hora.
Precisamos trabalhar para redimir nossas faltas,
assim como também precisais. Como vos sentiríeis,
se os cientistas viessem trancar vossas Casas de
Religião afirmando serem práticas atrasadas e
inferiores? Assim nos sentimos.
Somos índios, caboclos, pretos velhos, exus e
muitos outros irmãos que já aprendemos que nosso
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caminho do passado era errado. Mas, se não nos
deixais construir, pelo trabalho, um caminho novo,
como será nosso futuro?
Queremos ajudar, pois já despertamos. Podemos
ajudar, o Pai nos autoriza. Mas precisamos de vosso
amparo, pois é no intercâmbio sadio e disciplinado
que nossos espíritos poderão progredir.
Muitos precisam de nós, mas daqui, muito pouco
podemos fazer por eles. A prática da mediunidade
é conhecimento profundo, cujo mecanismo ainda
pouco se conhece; portanto, é necessário a muitos
espíritos endividados a manifestação e amparo na
matéria e é aí que nós podemos ajudar.
Fica nosso apelo sentido. Não somos anjos,
nem tão pouco demônios. Somos como vós,
trabalhadores de última hora, súplices por trabalho.
Paz a todos.
Nhá Benta
Em nome de toda Equipe de Trabalhadores do GESJ
GESH – 12/10/2006 – São Paulo

Observação: Ela se refere a discriminação que os
Centros Espíritas fazem, não aceitando entre os seus
Trabalhadores Espirituais ex-escravos (pretos(as)
velhos(as), índios, caboclos, exus e pombagiras.
Nosso GESJ os recebe de braços abertos, desde que
sigam as normas de comportamento da Casa. Agindo
assim, já trouxemos inúmeros valorosos obreiros para
a Seara do Senhor.
Margarida
Novembro/2006
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22 - A OFERTA DE TRATAMENTO

Salve Jesus, Aquele que conduz todos nós!
Agradeço a oportunidade de trabalho, deste
intercambio feliz com outro Grupo irmão e amigo.
Margarida – Foi através de um dos meus filhos, que
conheci este Centro Espírita, RJ. Soube depois que
eles se conhecem de outras vidas e numa delas ele foi
irmão da atual Dirigente deste Grupo.
Nhá Benta – São as tramas da vida, que fazem os
espíritos se encontrarem. Por isso a nossa alegria
imensa, porque sabemos das ligações que fazem
vibrar o coração, junto àqueles a quem amamos e
há muito tempo não nos encontrávamos.
Graças ao Pai, que nos dá esta oportunidade de
serviço, de reencontro e realização. Agora, minhas
filhas, vamos ao trabalho, pois não só de encontro
feliz, vive o espírito. É preciso trabalhar e muito.
A irmãzinha ouviu dizer que o aparelho utilizado
em vosso corpo para fazer a drenagem foi trocado
e Dr. Cruz, médico de nossa Casa (GESJ-ES), diz que
pode fazer vosso tratamento à distância, por três
semanas, se a irmãzinha quiser.
A Paciente – Toda quarta-feira estou no trabalho
espiritual até às dez horas da noite. Eu dou aula lá
toda quarta-feira. Não tem quem me substitua. Quem
poderia me substituir não está no Rio.
Nhá Benta – E se a irmã ficar impossibilitada
de andar não vai ter que dar um jeito lá, minha
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filha? Outro, não vai ter que assumir as suas
responsabilidades? No momento a irmã precisa
é cuidar da sua saúde, para depois trabalhar com
afinco e dedicação como até agora vem fazendo.
A Paciente – Só depois das dez da noite, dá?
Nhá Benta – Mas essa hora a irmãzinha já deve
estar preparada, deitada e com a mente serenada.
O indicado, minha filha, nesse caso, é a irmãzinha se
aquietá em casa no dia do tratamento. Aguardar a
hora, se deitar, seguindo a orientação dada, porque
vai receber visita de médicos do Grupo Espírita
Servos de Jesus.
Os índios que vieram conosco vão permanecer
aqui e estabelecer intercâmbio de conhecimentos
com os irmãozinhos índios que trabalham convosco.
A Equipe Médica Espiritual, se for aceito o
tratamento, será designada para aqui estar presente
nas quartas-feiras, dia do tratamento, a fim de
prestar-lhe o atendimento.
É preciso esta organização. É preciso que sua
mente esteja entregue ao tratamento para que ele
tenha sucesso. Compreende, minha filha?
A Paciente – Eu compreendo, mas sou danada de
teimosa!
Nhá Benta – Mas a nossa família espiritual não foi
reunida atoa minha filha. Somos muitos os teimosos
e é por isso que agora estamos aqui.
Margarida – Se você no dia estiver muito mal e não
puder colocar o pé no chão você vai comparecer lá?
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A Paciente – Não!
Margarida – Faz de conta que está assim.
A Paciente – Acontece que nesta quarta-feira já
está marcado um tratamento para meu perispírito,
com todos os médiuns da nossa Casa.
Nhá Benta – Então o motivo é outro. Deve ser
escolhido, qual o tratamento. Muitos médicos
podem curar, mas não é aconselhável ao paciente
ir a dois ou três médicos ao mesmo tempo. Por que
se cada um passa um receituário e o paciente toma
todos os medicamentos, pode aparecer até uma
nova doença, devido a mistura, não é mesmo?
Então a irmãzinha tem que escolher.
Margarida – Você tem que escolher qual tratamento
quer seguir, senão eles não o iniciam. Ou um, ou outro.
A Paciente – E se for na outra quarta-feira? Daqui
a quinze dias?
O tratamento que farei é uma vez por mês. Uma
quarta-feira de cada mês. Uma restauração de
perispírito.
Nhá Benta – A irmãzinha acreditou na vidência
da nossa médium? Do artefato que estava fazendo
a drenagem do seu perispírito?
A Paciente – Acreditei.
Nhá Benta – Pois é minha filha, ele foi trocado por
outro artefato, desenvolvido fora deste planeta, com
propriedades mais elevadas de cura. É o que vimos
oferecer. A irmãzinha pode aceitar ou continuar
  60

com seu tratamento. O que temos de deixar claro
aqui é que um é incompatível com outro. A irmã
deverá escolher um deles.
No caso do que estamos oferecendo, serão três
semanas, todas as quartas às vinte e uma horas. E
findo este tratamento a irmã estará liberada para
prosseguir com suas atividades normais de trabalho.
A recomendação é a utilização das folhas verdes
de sabugueiro.
A Paciente – É difícil achar sabugueiro.
Nhá Benta – A irmã gostaria de fazer alguma
pergunta?
A Paciente – Será que meu carma acabou?
Nhá Benta – Oh Filha! Quando um acaba o outro
está prestes a começar, pois o Pai é Misericordioso e
não mandaria tudo de uma vez. Não é mesmo?
A Paciente – Mas está mandando!
Nhá Benta – Tá não, filha. Se descortinasse a visão
espiritual, a irmãzinha veria que muito e muito do
carma ainda está preso, seguro, pela Misericórdia
do Pai. Só respingos chegam, minha filha.
Que Jesus nos abençoe.
Nhá Benta
(Uma negra que foi escrava e depois sinhá na
mesma encarnação, pois casou-se com o “senhor”,
seu dono, que ficara viúvo)
GESH – 13/10/2006 – Rio de Janeiro
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Observação: A pessoa não aceitou o tratamento
ofertado pelos médicos do GESJ; mais ou menos, 4
meses após, faleceu. E a vida continuou. Contudo a
história não termina aí, pois 2 anos após o falecimento,
o espírito daquela pessoa manifestou-se em nosso
Grupo, desculpando-se da “descrença no tratamento
oferecido no passado” e colocando sua força de
comando e trabalho a serviço dos Trabalhadores da
Luz que conosco atuam no GESJ.
Agora, unidos, trabalhamos no Astral, filiados ao
Exército da Luz sob o Comando Maior, de Jesus.
Muitos que lerem esta Obra dirão: Morreu porque
tinha de morrer, mesmo porque sua hora chegou.
Pois eu afirmo e acreditem se quiserem, que apesar da
programação de vida, muitos morrem antes (suicídio
e vícios), e outros podem ter sua vida prolongada.
Leiam a magnífica obra de André Luiz, psicografia
do saudoso Chico Xavier: Obreiros da Vida Eterna. O
livro aborda com bastante clareza este assunto.
Margarida
GESJ - 07/2009

23 - MANTER AS MENTES VIGILANTES

Milhares de criaturas devedoras resgatam seu
carma em países paupérrimos, em vida rudimentar
e primitiva. Resgatam assim as dívidas contraídas
com o próximo.
Mesmo mergulhadas na carne, no esquecimento
abençoado, em suas almas vibram os sentimentos
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inferiores. Os ódios atravessam as barreiras do
infinito e mesmo na pobreza e na miséria, buscam
massacrar e dominar outras criaturas que sofrem no
mesmo cadinho de dor.
São raízes profundas de ódio que dominam o ser,
e mesmo nas situações mais adversas possíveis,
manifesta-se o sentimento nefasto contido na alma.
Provocam os mais aberrativos contrastes sociais.
Aquele que possui maior patrimônio material
massacra o que menos tem, relegando o irmão a
doenças, abandono e ruína.
Nascer negro e pobre, em país considerado
subdesenvolvido, não desperta nas almas
arraigadas aos ódios e disputas milenares, qualquer
sentimento fraterno para com a coletividade. Caso
sobreviva da miséria e consiga desenvolver-se
intelectualmente, o ódio o colocará na disputa do
poder sobre as massas, oprimindo e tiranizando.
Gastam precioso tempo na matéria na luta pelo
poder temporal, que lhes permite vingar-se da
turba. Os tiranos de todos os tempos abusaram
do transitório poder, massacrando as massas que
dominam.
As coletividades antagônicas na Terra não se
depuraram espiritualmente e ainda se arrastam nas
guerras fratricidas dos campos sangrentos.
As tormentas semeadas são inimagináveis para
a mente humana. Se pensais que sofrem muito na
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matéria aqueles que se odeiam e se engalfinham
em ódios, é que desconheceis o sentido do real
sofrimento. Nada será mais amargo, ao despertar
suas consciências, do que reconhecerem-se como
os maiores culpados por suas quedas sucessivas.
Gemendo, suplicarão o alívio para o remorso, através
do esquecimento na matéria e na dor regeneradora,
retornando ao caminho abandonado.
Até lá, quantas tormentas ainda provocarão antes
do despertar? Somente o Pai o sabe e é n’Ele, que
tudo pode, que depositamos o porvir.
Irmãs, persistis no Bem, suportando os ataques das
“feras”, mantendo as mentes vigilantes, palavras e
ações superiores, para que possais servir até o fim. Se
o planejamento foi outro, e tantos comprometidos
com a Esfera da Luz a abandonaram, cabe àquele
que ficou, vestir a armadura da fé e seguir o Cristo.
Não esqueçais que todos devem servir, carregando
sua cruz sem lamentos; porém, à medida que
avançais, a cruz torna-se mais leve, pois são muitos
os Cirineus a vos ajudar na caminhada.
Salve a Luz que nos Guia.
Ramatis
GESJ – 02/03/2007
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24 - A HORA É AGORA

Paz amigos!
Sabemos que as escolhas que se colocam
diante de vós nessa hora são difíceis, porque
“forças antagônicas e poderosas” confrontam-se.
Entretanto, mesmo mergulhados na dificuldade da
hora que se anuncia, sois chamados a definirem-se
como ovelhas ou lobos.
Caso a indefinição habite vosso espírito,
estareis arriscando-vos ao perigoso hibridismo
de tornarde-vos lobos com cabeça de ovelhas, ou
ovelhas com cabeças de lobo. Em ambos os casos
sereis considerados aberrações, tanto no mundo da
matéria, onde imperam as Forças do Mal, quanto no
mundo espiritual onde as Forças do Bem comandam
os últimos acontecimentos.
Somos uma só pessoa, e em um dos lados,
precisamos colocar-nos.
A hora é agora! O momento é o presente! A
escolha é vossa. Definir-se é imperativo cristão.
Salve o Mestre Adorado, Jesus!
Nhá Benta
GESJ – 17/04/2007
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25 - O PERDÃO DAS OFENSAS NOS
ELEVA ACIMA DO MAL

Quando não puderdes mais caminhar, suplicai
forças ao Divino Condutor. Confiantes atravessai as
regiões selváticas do sofrimento e da dor, onde se
rendem as almas e resgatam suas faltas.
Saireis incólumes, sendo recolocados de volta,
com os pés firmes, no chão da vida. Os distraídos
nem perceberão a graça recebida, mas aqueles cujas
almas já puderem pressentir a Excelsa Presença,
agradecerão comovidos, compreendendo que o
perdão das ofensas nos eleva acima do mal e nos
reintegra às Forças Plenas do Bem Maior.
Salve a Luz!
Nhá Benta
GESJ – 24/04/2007

26 - SENSATAS PALAVRAS DE CHICO XAVIER
SOBRE PRETOS VELHOS E ÍNDIOS

Vidência: Vejo Chico Xavier com pessoas
encarnadas, desligadas do corpo físico pelo sono,
numa assembléia em que ele, à frente, palestrava.
Irmãos, venho até vós, nesta assembléia, para
alertar-vos!
Devereis esforçar-vos em superar o ceticismo
crescente dentro de vossos corações e mentes,
quanto à realidade dos fatos, que já não poderão
manterem-se ocultos.
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As Casas Espíritas que, por excelência, formam
médiuns que labutam nos diversos Centros
Espíritas espalhados pelo mundo, apresentam-se,
muitas vezes, com preconceitos e idéias errôneas
incutidas em suas mentes, evitando o contato
e manifestação com irmãos nossos que foram
escravos e apresentam-se como pretos velhos ou
pretas velhas ou como irmãos índios e silvícolas,
pois tiveram sua encarnação, como espírito imortal,
nas aldeias e em florestas dantes verdejantes. Estes
irmãos vêm sendo excluídos das sessões espíritas.
Vimos alertar-vos que essa atitude anti-cristã é
desprovida de base na Codificação Kardequiana,
e hoje vos coloca em situação desprivilegiada,
pois aproximam-se, mais e mais, os momentos de
intensa turbulência do “Juízo Final”.
Irmãos de outras Galáxias, de outros Sistemas
Planetários, aportam na Terra e trabalham ombro a
ombro com os terráqueos em socorro a esse Planeta
e sua humanidade.
Também Irmãos nossos que habitam o interior da
Terra, manifestam-se com maior intensidade na luta
pelo saneamento planetário de “final de tempos”.
Se vós, espíritas, fechastes a porta para os irmãos
terráqueos por se apresentarem na condição de pretos
velhos e índios, barreira ainda maior construístes para
os Irmãos Intraterrestres e Extraplanetários.
Num passado recente estive entre vós e me
conhecestes. Agora, aqui estou como espírito livre e
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sequer imaginais o Novo Mundo que se descortina
ao servo sincero de Jesus. Portanto, irmãos, acolhei
todos os espíritos que aportarem em vossas Casas
Espíritas como irmãos, oferecendo-lhes o devido
respeito e consideração.
Buscai no estudo o conhecimento necessário,
para abrirdes as portas das mentes e corações
aos Irmãos Extraterrestres e Intraterrenos, que
voluntariamente nos socorrem nesta hora extrema
de “final de tempos”.
O Mestre Lionês legou-nos sua extraordinária
“Obra”, que nos dá a base para o trabalho
doutrinário; mas, será através da abertura de vossas
consciências, sem falsas idéias preconceituosas, que
vos impedem de enxergar, que podereis contribuir
com o trabalho espiritual para o resgate das almas
sofredoras e o despertamento de suas mentes, da
ignorância em que vivem.
Jesus é nosso Mestre e nosso Guia.
Ligai vossas mentes à Fonte Inesgotável de Amor,
e estendei vossos braços em direção aos irmãos
que chegam, com o desejo sincero de ajudar esta
humanidade devedora.
Nada impede o espírito de ascender, evoluir, mas
ele arranja milhares de desculpas, para estacionar
no erro, na ignorância e nas trevas.
Jesus abençoe a todos. Vosso amigo
Chico Xavier
GESH – 02/05/2007
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27 - OS REPTILIANOS SENTEM-SE HUMILHADOS
APÓS UMA DERROTA INESPERADA

Salve o Divino Jesus!
Salve o Mestre que nos conduz!
A confusão tá armada; né, minha filha?
Margarida – Agora a Irmã falou certo: a confusão
tá armada mesmo!
Nhá Benta – Tá armada e vai sobrar, viu irmãzinha.
Vai sobrar, porque a irmãzinha sabe o que vem, e é
para irmãzinha mesma, resolver.
Esses seres, sem querer, dão sinal da vitória da Luz,
pois se encontram inconformados com o resultado
do combate. Perderam a batalha e a humilhação
sofrida, do ponto de vista deles, é inaceitável.
M – Deve ser porque nós “botamos todo mundo pra
correr.”
Nhá Benta – A debandada deles demonstrou uma
fraqueza que eles não aceitam. Mandaram castigar,
cruelmente, todos que debandaram e foram pegos
depois.
Sorte para aqueles que foram abatidos, pois a
Espiritualidade que trabalha incessantemente nesta
hora, para resgatar o maior número de indivíduos,
aproveitou-se da situação para recolher os que
foram abatidos. Muitos até, já foram conduzidos
para outros locais. Mais uma oportunidade de
resgate que os Reptilianos nos proporcionaram.
  69

M – É minha Irmã, “de um mal se tira um bem”, como
diz um provérbio antigo.
Nhá Benta – A espiritualidade não perde um
segundo, e todas as forças nessa hora estão voltadas
para essa tarefa. E vem mais “chumbo grosso” por
aí, pode esperar; e a vigilância que já era dobrada
precisa agora é de alerta geral, porque a investida
deles vai ser muito mais violenta. Certamente sereis
prevenidos pelos Instrutores Espirituais.
M – Vai ser violenta e se as pessoas (médiuns,
doutrinadores e voluntários) não estiverem
convenientemente preparadas poderão sucumbir
diante da dúvida ou medo.
Nhá Benta
Trabalhadora do GESJ
GESH – 02/02/2008

28 - A PRESENÇA DE ZAMBI E SEUS
FIÉIS COMPANHEIROS

Vidência: Vejo chegar nosso amigo Zambi. Ele traz
seus Guerreiros fiéis, todos acompanhados de leões e
leoas.
Dr. Cruz e Dr. Lucas estão conosco. Atrás de cada
uma de nós, há um enfermeiro que acompanhará
nosso estado de saúde durante toda a viagem.
Logo após, recebi a comunicação seguinte:
Irmãs, amigas, nós as saudamos em nome da Luz.
Estamos presentes.
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O trabalho no plano astral é intenso; inúmeras
são as investidas das Trevas contra os Grupos de
Trabalho com Jesus.
A ousadia dos Trabalhadores do Mal é crescente.
Associados aos “exploradores do espaço”, novas
formas de ataque planejam e executam contra as
criaturas despreparadas e desprevenidas.
É grande o trabalho dos Seareiros do Bem, e
grande também é a ajuda daqueles Grupos que
sintonizados com as Forças do Bem procuram guiar
seus passos pelas lições do Evangelho de Jesus.
Agradecemos a vós a oportunidade de intercâmbio
salutar e a união no trabalho fraterno. Convosco
seguiremos fazendo vossa guarda durante todo o
trajeto de ida e volta aos vossos lares.
Com Jesus, vitoriosos, superaremos os obstáculos;
e em Seu Nome levaremos a mensagem de
fraternidade e amor aos irmãos da cidade de
Lemur[1].
Paz e bondade em nossos corações, hoje e sempre.
Zambi
GESJ – 02/05/2008

[1] Lemur é uma Cidade Intraterrestre situada na Serra do Caparaó.
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29 - FAÇAM SUAS ESCOLHAS

Vidência: Vi o campo de batalha onde de um lado
posicionava-se o Exército da Luz e do outro o Exército
das Trevas. Força contra força encarava-se; tudo
pronto para o combate.
Zambi, estava no comando e muitos leões e
leoas acompanhando seus guerreiros. Porém,
antes de dar o sinal para início da luta, ele elevou o
pensamento a Deus e proferiu um último apelo aos
guerreiros inimigos. Eis as suas palavras:
Irmãos, bem sabeis que a hora de limpeza do
astral da Terra é chegada, e vós, como espíritos
atrasados, deveis decidir quanto a estar à direita
do Cristo, seguindo as Recomendações de Elevada
Sabedoria e Moral ou à Sua esquerda, negando por
pensamentos, palavras e ações, os Preceitos de Seu
Evangelho de Luz.
Por ordem Superior, não devem permanecer
no astral da Terra os esquerdistas do Cristo. Sua
presença deve ser banida e os ambientes onde
vivem devem ser saneados pelas Forças da Luz.
Aqui estamos para dar cumprimento à Vontade
do Pai e vos concitamos a desertarem das fileiras
dos Exércitos das Trevas. Toda compaixão e
caridade serão concedidas aos desertores. Ao
contrário do que pensam os “seres das sombras”,
essa deserção não é sinal de covardia, é sinal de que
compreenderam a hora de despertar.
Rendei-vos em nome do Cristo!
Zambi
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Vidência: Logo após o apelo de Zambi, seguiramse as batidas de armas, pés no chão, e muitos gritos.
Algumas armas caem, são de espíritos que foram
tocados pelas palavras de Zambi. Largam as armas,
põem-se de joelhos e choram. Seus companheiros
avançam sobre eles para atacá-los. As Forças do Bem
os atraem, magneticamente e eles saem ilesos do lado
dos trevosos, conduzidos por volitação, para o lado
da Luz. São imediatamente encaminhados para os
Socorristas de plantão.
A luta começa. Os leões de Zambi são soltos. Vejo
poucos leões e muitas leoas.
Os Trabalhadores das Trevas ficam apavorados.
Alguns largam suas armas e saem correndo, tentam
fugir, mas são alcançados pelas feras que apenas os
derrubam e ficam sobre eles, face a face, apoiando
as patas sobre seu peito e rosnando. Isso basta para
apavorá-los e muitos desmaiam de medo. Então as
feras partem em busca de outras presas.
Assim segue a luta. Guerreiros com espadas se
enfrentam e os Servidores do Mal são abatidos até
que o campo de batalha fica livre dos Trevosos.
Espalhados pelo chão apenas os vencidos.
Depois soam as trombetas anunciando a vitória do
Bem.
A lua ilumina o campo de batalha.
As equipes socorristas entram em ação retirando
os caídos, amparando os trôpegos e atendendo
  73

Guerreiros da Luz que foram feridos. Vi uma das
companheiras do GESJ, ela foi ferida no braço, mas
estava muito feliz por haver participado do combate.
Zambi, ajoelhado sobre uma perna, firmando sua
lança no chão, cabeça apoiada sobre a mão que
segurava a lança, encerra a tarefa proferindo bela
prece de agradecimento ao Pai:
Senhor Deus, Rei de Todos os Universos,
Governador Maior da força viva que somos,
iluminou nosso espírito, retirou de dentro de nós as
sombras, impulsionou nosso despertar e alimenta
nossa jornada com a esperança do progresso
sempre necessário.
Pai, agradecidos, nos prostramos diante de Vós
e de Vossa Obra, nossa morada, a Terra. E por ela
também agradecemos, pois nos braços da Mãe
Natureza, nos abrigamos para as lições devidas.
Oh, Pai! Como se não bastassem as dádivas da
vida, da aprendizagem na esfera terrestre, ainda
nos concede o trabalho redentor, que agradecemos
imensamente.
E como se não bastasse a luta, vós garantistes
nossa vitória, fortalecendo a união e a força dos
Grupos amigos que comungam da mesma fé nos
vossos Desígnios.
Oh, Deus! Abençoai os vencidos para que, em
curto espaço de tempo, possam também ajoelhar  74

se diante de Vós em agradecimento sincero por
Vosso Amor Infinito.
Nós também já fomos os vencidos! Do tempo em
que dominavam em nós os pendores perversos,
guardamos apenas a certeza de cada vez mais nos
aproximarmos da pureza dos sentimentos perfeitos.
Oh, Criador! Sedes Bendito por toda eternidade.
Nós vos adoramos!
Salve a Luz! Salve Vosso Mensageiro entre nós, o
Excelso Jesus.
Zambi
GESH – 02/05/2008

Vidência: E assim terminou mais um combate.
Refeitos pela forte energia irradiada do Alto devido
a prece de Zambi, seguimos nossos pequenos “guias
intraterrenos” em direção a Lemur. Vimos durante o
caminho, rios, cachoeiras, matas e rochas. Entramos
na Cidade e seus habitantes reunidos aguardavam
nossa chegada.
Arcot recebeu-nos e nos apresentou ao povo de
Lemur. Percorremos várias ruas e setores, visitamos
vários lugares. Mostraram o local onde nos reuniremos
hoje a noite, para a cerimônia de “abertura do portal”,
onde eles a realizarão conosco; estão muito felizes.
Há muitas frutas e flores em toda parte que vamos.
Parece que investigaram nossos gostos e tudo fizeram
para agradar-nos. Até nos levaram para um banho
revigorante de cachoeira.
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Água límpida, cristalina e em temperatura amena;
pulamos e mergulhamos muito, rindo e brincando
como se fossemos crianças.
Foram muito amáveis conosco, os irmãos e amigos
da linda Cidade Intraterrena de Lemur.
30 - UM DOS NOSSOS FELINOS
GUARDA VOSSA RESIDÊNCIA

Guerreiras da Luz.
Quanto mais se aproximam os combates finais,
mais as “forças contrárias à Luz” assediam os
Cordeiros de Jesus.
Na mesma proporção, mais nos aproximamos de
vós na proteção que cada Trabalhador do Cristo faz
por merecer.
Guarda vossa residência um de nossos felinos.
Para cada lar um deles foi designado e em hora
de necessidade vale mentalizá-lo e suplicar sua
intervenção antes que se materializem as investidas
das Trevas.
Sugerimos que para afinizar a sintonia entre
vós e eles, pela manhã lhes enderecem prece de
agradecimento pela disposição em auxiliar e a noite
pelo serviço prestado. Isso vos colocará em sintonia
direta com suas mentes treinadas para vos proteger.
Nada temais, pois esses irmãos sabem distinguirvos e também os vossos familiares, daqueles
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contra os quais eles precisam defender. Não há
possibilidade deles vos atacarem.
Mantende-vos atentos e orientais os familiares a
também estabelecerem conexão mental com esses
Trabalhadores de Jesus.
De guarda colocamo-nos em vosso Grupo; aqui
só serão autorizadas adentrarem as criaturas que o
Pai determinar. O mesmo dar-se-á em vossos lares.
Essa tarefa foi a mim designada. Essa tarefa será
cumprida até o fim desse período de ataques.
Paz a todos.
Zambi – GESH – 05/09/2008

31 - AQUELE QUE TEM OUVIDOS DE OUVIR
QUE OUÇA: JESUS FALA CONOSCO!

Irmãos, as dores que sentis são telegramas de
vossos corpos, a enviar mensagem de alerta, quanto
à vossa posição espiritual.
Certeiras, as aflições atingem tão somente,
aqueles cuja percepção e compreensão do Reino
de Deus, ainda se encontra em atraso.
Não renegueis tais assertivas, sob pena
de demorardes no convívio das dores e das
aflições. Entregai-vos, o quanto antes, às provas
regeneradoras, para que cesse o sofrimento e
sobrevenha a paz, que embalará a edificação de
uma vida futura mais feliz e iluminada.
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Aquele que tem olhos de ver que veja: Jesus está
conosco;
Aquele que tiver ouvidos de ouvir que ouça: Jesus
fala conosco;
Aqueles que tiverem coração sensível para sentir,
que sintam, pois o Mestre é todo Amor por nós.
Das Mansões Sublimes do Amor Eterno, Ele
comanda os Seres de Luz que vêm ao nosso
encontro e falam de Sua Presença. Ergamos pois,
nossa freqüência mental para recebê-los, e com
eles formarmos os laços de amor profundo que
ligam os irmãos.
Paz sempre.
Esther[2]
GESH – 14/09/2008

32 - A PRESENÇA CONSTANTE DE
ZAMBI EM NOSSAS VIAGENS

Vidência: Vejo Zambi com os seus felinos de grande
porte entrando no avião. Dali, espíritos sem rumo,
desocupados, saíam apavorados por todos os lados,
e atiravam-se para fora do avião. Ele e os felinos
avançaram pelo corredor. Muitos espíritos, que ainda
se recusavam a sair, viram-se ameaçados pelas feras,
e pularam para fora. A limpeza foi total.
[2] É a mesma Nhá Benta. Foi escrava e depois sinhá. No momento enfermeira na Colônia Espiritual do GESJ, pois numa de suas encarnações
passadas foi enfermeira.
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Do lado de fora, duas lindas aves azuis,
aproximadamente do tamanho do avião, com
uma longa cauda, acompanhavam o avião; eram
habitantes da Cidade Intraterrena, existente na
Região Amazônica, que a pedido do seu Governante,
fizemos a viagem a Boa Vista (RR) para a abertura de
um Portal de Luz e dar fim a uma rixa entre índios e
“homens brancos” que levaria a morte muita gente.
Havia a bordo da aeronave uma criança que
chorava muito; porém, com a saída dos irmãos
(espíritos) desequilibrados que acompanhavam
alguns passageiros, ela se acalmou e dormiu.
Havia duas naves dos Intras sobre o avião, e também
Seres Intraterrenos em naves batedoras. Proteção
completa.
No mesmo dia, recebemos as confortadoras
palavras do amigo espiritual, Zambi:
A Besta sempre nos vigiando.
Salve a Força! Salve a Luz!
Paz em Cristo, irmãos! Convosco nos encontramos.
Fé e coragem nos guiam no serviço cristão de
amor e caridade. Paciência até nosso destino. Lá,
terão novas comunicações e instruções. Sigamos
com Cristo Jesus, Presente em pensamentos,
palavras e ações.
O mal vos espreita.
Paz convosco!
Zambi
GESH – 22/11/2008
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Vidência: Sinto a presença da Besta vigiando-nos.
Tenta encontrar-nos em nossos lares. “Clones” nossos
disfarçam nossa saída, dando a impressão de que
viajaremos mais tarde, do que o previsto. Enquanto
isso já estávamos algumas horas na sua frente; esse
descompasso de tempo foi uma estratégia do Alto
para confundi-los.
33 - ATAQUE FRUSTRADO

Vidência: Vejo Zambi e seus inseparáveis felinos.
Um dos animais ficou guardando a porta dos nossos
quartos e vários outros espalharam-se pelo hotel.
Seus guerreiros também estavam a postos.
Zambi entrou no banheiro do quarto onde
estávamos hospedadas e para nosso espanto pegou
um feiticeiro escondido ali. Segurou-o pelo pescoço
e o levou para bem próximo a um leão. O feiticeiro
apavorou-se, e contou que um ataque estava sendo
desferido em direção a todos os hotéis da cidade, pois
não tinham certeza onde estávamos, mas sabiam da
nossa presença na cidade e das nossas intenções.
Zambi entregou o feiticeiro a um guerreiro, e correu
para detrás do hotel, onde uma saraivada de dardos
venenosos era atirada contra o prédio. Imediatamente
a barreira protetora foi reforçada.
Vejo o Mestre Shama Hare, muito grande; sua mente
concentrada em nós. Dele emanava a energia que
reforçou a barreira protetora, em torno dos nossos
quartos.
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Após o ataque, os Irmãos Intraterrenos nos levaram
a visitar uma caverna, onde o “feiticeiro chefe”, não
nos via. Ele dava ordens para os escorpiões atacarem
nos 4 cantos da Cidade, em todos os Centros Espíritas
e Espiritualistas.
Após a ordem, milhares de escorpiões saíram por
buracos, para cumpri-la.
GESH – 23/11/2008 – Boa Vista (RR)

34 - TRABALHANDO COM MUITO AMOR

Vidência: Vi um grupo de pretinhos velhos agindo
no plano espiritual. Estavam planejando visitar todos
os Grupos de Trabalho Espiritual de Roraima, região
onde nos encontrávamos.
Salve, salve irmãozinhos! Salve a Força! Salve a Fé!
Salve a Luz!
Benditos são aqueles que têm fé, pois sua vida
será fértil, e frutificará em atos de luz.
Somos os Servos anônimos de Jesus e
trabalhamos convosco. Estamos reunidos em nome
d’Aquele que nos criou, e nosso coração está cheio
de gratidão por haverem nos recebido em sua Casa,
o GESJ, permitindo-nos trabalhar.
Qual o espírito culpado, que não sonha com a
oportunidade do serviço que redime?
Por isso somos tão gratos. O Pai concedeu-nos
uma chance, resgatando-nos do umbral; e esta Casa
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reconheceu a sinceridade do desejo de renovação,
concedendo-nos trabalho.
Somos contra qualquer inimigo de vocês, pois
estão com Jesus! Contra Sua Presença de Puro
Amor, quem ousará?
P – Que belas palavras, irmã. São pura lição de
humildade, dedicação e sabedoria. Agradecemos
pelo carinho e ajuda. Qual a tarefa do Grupo nesse
trabalho?
R – Atuaremos junto às Forças da Natureza,
chamando pelos Orixás (Guardiões das Forças da
Natureza). Deles escutaremos orientações sobre
essa região. Saberemos das forças que dominam,
das que são dominadas, e dos costumes locais.
Depois, repassaremos aos nossos Superiores para
que unam com as instruções do Alto, e com o
andamento do trabalho.
Visitaremos os Terreiros de Magia Negra,
e mapearemos as regiões mais densas, cujo
astral requer ajuda imediata. Repassaremos aos
Superiores, e aguardaremos instruções; se for
necessário, agiremos fazendo contato; mas por
hora, a orientação é levantar as condições astrais do
local, e aguardar o Comando.
Vovó Aninha
Ex-escrava, Trabalhadora do GESJ de Jacaraípe – Serra,ES
GESH – 23/11/2008
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Vidência: Vi uma bruxa de olhos esbugalhados
e muito vermelhos. Ela ainda está encarnada, e fez
um trabalho de magia para nos encontrar, quando
estivermos concentradas. Uma espécie de rastreador de
vibrações. Quando percebi que ela estava conseguindo
nos acessar, mentalizei o símbolo do Triângulo e da Cruz;
e imediatamente, a imagem materializou-se e queimou.
A mulher soltou um grito, pulou pra trás, e perdeu a
imagem que tinha conseguido.
GESH – 23/11/2008

35 - A CIDADE INTRATERRESTRE DE SMORK
FOI LIGADA A OUTRAS CIDADES INTRAS

Irmãos guerreiros!
Os combates continuam. As frentes de batalha
dos Exércitos da Luz avançam cheios de compaixão,
devido a cegueira espiritual dos adversários. Cada
um que é abatido é conduzido para as redes presas
às naves de transporte e enviados para Nave Mãe.
Começa a iluminar-se o Campo dos Redimidos.
Aproximam-se os “seres enviados pelas Trevas”.
Vidência: Vejo um enorme escorpião e depois
outro e mais outro. São grandes e caminham debaixo
da terra. Os irmãos iluminaram um deles para que eu
pudesse enxergá-los. Eles trazem dentro de si milhares
de filhotinhos e vão lançá-los no campo de batalha. No
céu, surgem aves que não conheço. São comandadas
pelo Comandante Ashtar Sheram. Avançam sobre os
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filhotes de escorpiões, segurando-os com as garras e
com os bicos retiram-lhes os ferrões.
P - Irmão Zambi, isso que vejo já ocorreu ou ainda
vai ocorrer?
R - Durante a noite, a luta mais intensa foi com
esses seres.
P - São formas-pensamento?
R - Os menores são formas pensamento, mas os
maiores, não.
P - O feiticeiro está aí?
R - Sim.
P - E amanhã, aonde devemos ir, para o Norte, ou
Leste?
R - Primeiro para o Norte, como foi pedido e
depois, direção Leste, se for possível.
O irmão índio que se manifestou está correto; veio
dizer-vos que agradece o que fizeram, pois precisava
muito de ajuda. Diz que Tupã falou que vinha um
povo branco acender o Sol na Terra da Raposa e que
isso daria força aos índios para vencerem a disputa
de terra, e entrarem em acordo com o branco.
Ele reconheceu em nosso Grupo, os Mensageiros
de “Nhanderu”, que é Tupã em sua língua.
O Mestre Kardec lidera espíritas oriundos de
várias partes do Brasil, que foram reunidos para essa
luta. As Torres de Luz acionaram campo de energia
da Cidade Intraterrena Smork ligada a Cidade Luz
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e Amor, existente na Amazônia. Sustentarão as
Forças do Exército do Cristo nessa região, gerando
correntes que partirão para outros Portais positivos.
Vidência: Agora vejo que os habitantes de Smork
estão ligados a outras Cidades Intras.
P - Quer dizer que essas “Torres de Luz” que foram
implantadas ativaram “canais de energia”, ligando a
cidade de Smork a todas as Cidades Intras?
R - Sim. É hora para que isso ocorra, e daí virá
grande compreensão da Nação Brasileira sobre a
preservação dessa parte esquecida do território e
tão cobiçada por Forças Retrógadas.
Zambi
GESH – 25/11/2008

Nota: Esta mensagem refere-se a luta que houve
em Roraima no plano astral em novembro/2008,
quando lá estivemos (GESJ) atendendo ao pedido
de socorro ao nosso GESJ por via mediúnica, de um
grande Sacerdote da Cidade Intraterrestre de Smork.
As Forças da Luz venceram a batalha e a paz foi
restabelecida entre índios, posseiros e arrozeiros. Pelo
menos no momento
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36 - IRMÃOS QUE SE VEEM COMO ESCRAVOS

Irmã Margarida.
É muita alegria para nós encontrar todas reunidas.
A cada reunião do Grupo, neste local (praia),
reúno grupos de escravos fujões perdidos, que
ainda precisam de esclarecimentos sobre o mundo
onde agora vivem.
Congrego os grupos e oriento-os como devem
proceder em uma reunião de teor tão elevado. Que
fiquem em silêncio e que peçam a Zambi que os
ajudem a compreender o que ainda não entendem.
Explico quem é a senhora e o benefício que sua
presença e o seu Grupo trazem para todos os que
ainda se apegam a tempos que não voltam mais.
Procuro saber com antecedência sobre a vinda
de vocês e assim preparo a busca desses sofredores
para se submeterem às energias do ambiente e do
Grupo.
Que Deus as recompense por tamanha caridade
com os que ainda se vêm como escravos
Paz para o Grupo.
Pai Joaquim de Angola[3]
GESH – 04/07/2009

[3] Pai Joaquim de Angola refere-se as vigílias que fazemos de vez em
quando em alguma praia da Grande Vitória.
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37 - A GANÂNCIA CORROMPE OS ESPÍRITOS
E PERVERTE AS CRIATURAS

Minhas irmãs! Salve a força da Luz, salve o Divino
Jesus!
Zambi presente.
Margarida – Nós o saudamos em nome de Deus.
Já estávamos sentindo sua falta porque em todas
viagens que fizemos, o irmão esteve sempre conosco e
desta vez, o irmão não tinha vindo nos dar bom dia!...
Zambi – Muito trabalho, minha irmã e muitas
tarefas. Percorremos todo território da ilha. Nossos
felinos adestrados enveredaram por todos os
caminhos, localizaram os “núcleos de seres das
trevas” escondidos e muito disfarçados; ao saberem
das Forças do Exército da Luz, buscaram as grutas
e as fendas nas rochas, procurando esconderemse, para em seguida, com a retirada do Grupo de
Trabalho, retomarem suas atividades nefastas.
A ordem e orientação dos Irmãos Superiores é que,
nenhum ser das trevas permaneça neste local. A ilha
ficará limpa, esterilizada, e uma vez feita a assepsia,
implantar a Bandeira do Amor e construir a Torre de
Luz, que do Pai receberá as energias mantenedoras
do equilíbrio e da paz neste ambiente.
É chegado o momento de cessar o domínio, a
escravidão e todo sofrimento neste local, no plano
astral.
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Nos planos invisíveis não ficará nenhuma criatura,
seja algoz ou vítima, seja o sofredor ou o que faz
sofrer, é determinação Divina e assim será.
Nossos felinos percorreram todo território da
ilha escavando e trazendo à superfície em seus
dentes, os espíritos fujões. Muitos já desmaiados
pelo medo ao encontrarem tigres, leopardos, leões
e jaguatiricas. Atordoados, sem compreenderem
o que se passava, gritam apavorados por socorro
e procuram lutar, mas, nossos amigos felinos
pacientemente, sem machucá-los, os detém com
suas patas ou com seus dentes, agarrando-os
do mesmo modo, como seguram seus filhotes e
transportando-os para os locais indicados pela
Espiritualidade Maior. E assim, trabalharam por
todo território.
Neste pedaço de terra, podemos garantir
que nenhum espírito se esconde; todos foram
descobertos e trazidos para uma nova vida; se
permanecerão na “luz”, já não podemos garantir,
pois o livre arbítrio faculta-lhes a oportunidade de
escolha. Pedimos às Forças da Luz por eles, para
que num momento de lucidez e bom senso façam
a escolha acertada aos seus espíritos, é a nossa
contribuição. Viemos trazidos pelas “naves”, aqui
aportamos para colaborar com o Plano Divino e
tendo cumprido nossa missão, ao final dos trabalhos
partiremos de volta a nossa localidade, na África.
M – É por isso que o irmão está sumido?
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Zambi – Muita miséria, muita dor, sofrimento,
fome e sede. A ganância corrompe os espíritos e
perverte as criaturas, e onde estamos, ela cresce
assustadoramente. Nós precisávamos trabalhar em
favor do nosso povo e tendo recebido autorização,
assim o fazemos. Não nos negamos a colaborar
com os amigos, sempre que necessário; sendo
chamados, atenderemos felizes e amorosamente.
M – Deve ter sido muito interessante. Numa ilha
como esta, que não tem animal selvagem, esses
espíritos que estavam por aqui, de um momento
para o outro verem surgir leão, leopardo, tigre e
outros animais selvagens. Na verdade é de apavorar
qualquer um de nós.
Zambi – Foi mesmo um desespero para eles.
Vimos espíritos de homens e mulheres subirem em
árvores como os macacos, com tamanha rapidez,
que nos surpreendeu.
M – Foi o medo meu irmão!
Zambi – Nossas jaguatiricas os alcançaram
velozmente para desespero completo. Entre gritos
de pânico e horror, todos foram pegos e conduzidos
aos locais de resgate.
Nenhuma criatura ficará aqui para contar a
história, mas, em suas memórias, jamais se apagarão
os “casos”, os atendimentos aqui realizados, e
toda sorte de sofrimento, crueldade e atrocidades
cometidas. Tudo ficará gravado nas memórias das
vítimas e dos algozes.
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No astral da Ilha não mais haverá acesso às faixas
negativas, criadas pelas vibrações inferiores. Aqui,
somente o sol queimando as impurezas e os ventos
soprando para longe a longa história de sofrimento
desta Ilha.
M – Graças a Deus! Esta região precisava de limpeza
no seu astral. Durante muitos anos aqui existiu
penitenciária onde houve muita tortura física, mental
e sofrimentos horríveis. Daí a nossa vinda espontânea,
a este local. Sabíamos que fora desativada no plano
físico, todavia no plano astral tínhamos certeza da
sua existência com seu elenco de horrores.
Zambi – Em vossas tarefas incluem-se as
excursões socorristas de limpeza e resgate no astral
da Terra, devido aos atos impensados do passado.
Cada vez que a realizais uma página de vosso
passado é virada, graças a Deus que vos faculta a
oportunidade do trabalho redentor.
Quanto a nós, irmãs e amigas, muito alegrará
nosso coração a possibilidade de convosco, lado a
lado, novamente lutar, em nome das Forças da Luz,
pois este é nosso destino pela eternidade, em nome
do Excelso Jesus, honrar as Forças do Bem com as
nossas próprias mãos.
M – Na África, onde no momento, o irmão está
trabalhando se precisar da ajuda do nosso grupo,
estamos à disposição, dependendo apenas do
consentimento do Mestre Ramatis. Iremos em corpo
astral, é claro!
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Zambi – Irmã, vamos estudar a possibilidade,
se for permitido pelo Pai, solicitar vosso
concurso fraterno naquelas paragens, altamente
prejudicadas e necessitadas de apoio, ajuda e amor
verdadeiro, pois muitos espíritos desencarnados
estão revoltados, famintos e animalizados por
encontrarem-se em condições animalescas, sem
poder suprir suas necessidades básicas. Então,
estudaremos o caso e breve retornaremos com o
convite de socorro fraterno naquelas paragens.
M – E iremos, todas nós, com muita alegria.
Zambi – Desde já agradecemos a oferta que
muito nos alegra.
M – O irmão sabia que naquele trabalho espiritual
que realizamos, de auxílio aos irmãos carentes, há um
item somente para a África?
Zambi – Sabemos, pois somos nós quem os
encaminhamos ao vosso Grupo.
M – O irmão agora nos surpreendeu... Nós não
sabíamos desse detalhe.
Zambi – Selecionamos os irmãos mais
necessitados para receberem as orientações, serem
socorridos. Muitos deles têm ligações cármicas com
o Brasil.
Na colônia Espiritual Servos de Jesus darão
cumprimento as suas dívidas cármicas através do
reencontro com entes queridos e familiares de
outros tempos. Todos que pudermos encaminhar,
assim o faremos.
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Quiséramos nós, que outros Centros Espíritas
os auxiliassem como vós, nos atendimentos das
enormes filas de espíritos carentes e necessitados
de socorro.
Agradecemos a Deus a oportunidade da ajuda,
mas sentimos que é necessário revelar-vos a
realidade da vida no plano espiritual. Há muitos
necessitados e poucos socorristas dispostos a
estender as mãos e auxiliar.
Muitos pensam que desencarnar significa resolver
os problemas; muitos dizem que os mortos cuidam
dos seus mortos não havendo necessidade do
concurso fraterno e do intercâmbio sadio com os
vivos.
É engano pensar dessa maneira, pois muitos
espíritos ao regressarem aos planos imateriais,
encontram-se em situação tão difícil, que somente
a passagem pelo corpo de um médium, pode
auxiliar no reequilíbrio das energias corpóreas,
para só então, ser acolhido pela espiritualidade, e
medicado com proveito suas energias pessoais.
O intercâmbio mediúnico, não é apenas
oportunidade de trabalho para o médium, é
também medicamento energético para os espíritos
carentes, que reequilibram com as forças da matéria
densa, suas próprias energias.
Não é um reequilíbrio espontâneo, porque muitos
trabalhadores auxiliares, que atuam em torno de
uma “mesa de trabalho mediúnico”, auxiliam no
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alinhamento das forças que restauram o equilíbrio
dos espíritos sofredores. Para tanto, há necessidade
das energias densas daqueles encarnados que ali se
encontram, do ectoplasma que ajuda a modelar o
alinhamento energético dos chacras dos espíritos
desencarnados.
Trabalho complexo, que se for possível, um
dia vos descreveremos com detalhes; por hora,
gostaríamos que compreendêsseis a importância
necessária dos trabalhos de recebimento, através
da incorporação dos espíritos sofredores e carentes.
Espíritos de luz não necessitam incorporar
para realinhar seus chacras e suas energias, mas
neste caso ocorre o inverso quando o espírito
de luz equilibrado e feliz incorpora ou aproximase de um médium ainda ligado a matéria densa,
auxilia-o, alinhando suas energias, deixando em
seu corpo físico, ao menos por alguns instantes,
horas ou semanas, o alinhamento perfeito de que
se faz merecedor, por sua própria evolução; dando
assim ao médium, a percepção da felicidade que
ele poderá encontrar, dedicando-se ao progresso,
através do trabalho na Seara do Bem.
No subconsciente dos médiuns ficará registrado
o ambiente feliz, que um dia alcançará por meio
do trabalho. Dessa forma, os “espíritos de luz” não
apenas com o conhecimento, mas também com
essa percepção, colaboram no progresso de todos.
O intercâmbio é muito mais do que podeis supor,
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devido a vossa visão estreita de espíritos ainda
infantis e aprisionados na vida física.
Que a paz do Altíssimo esteja conosco.
Salve a Força da Luz. Salve a Bondade do Amigo
Jesus!
Zambi

M – Irmão, de todo coração agradecemos a
presença amiga, e também, agradecemos em nome
do Brasil e da Ilha, este trabalho maravilhoso, a ajuda
prestimosa que deu aos Trabalhadores da Luz aqui
em Fernando de Noronha.
Que volte em paz, alegre e feliz com o dever
cumprido, ajudando sempre que possível os nossos
irmãozinhos infelizes.
GESH – 05/11/2009 – Fernando de Noronha,PE

38 - TEMPO DE DOR E MUITO SOFRIMENTO

Margarida, Margarida, você foi mexer numa
cumbuca cheia de cobras venenosas. Mas também,
uma feiticeira, como você foi, para mim não foi
surpresa. Agora falando de feiticeiro para feiticeira,
quando olho para você, lembro-me do nosso tempo
de senzala quando fazíamos os nossos trabalhos de
feitiçaria.
Tempos de dor e muito sofrimento, quando
fomos escravos. Hoje, na Umbanda também sou
considerado feiticeiro, velho feiticeiro, com o nome
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de Cipriano; de onde estou, sei que a sua magia
agora é para o bem.
Vim atraído pelo seu nome e pela mente da
médium. Andando por aqui, já vi que é muito
diferente de onde venho e dos trabalhos que fazia.
Mas, como companheiro de senzala, gostaria de
mais uma vez, desmanchar magia com você.
Gostei do seu povo e de quem você deve
obediência. Pouco tempo na Casa e já vi, que tenho
muito que mudar, como as coisas erradas feitas em
outras casas, onde trabalhava; porém sou um velho
obediente e não tenho medo de colocar a mão em
ninho de cobra, ou de desfazer mazelas; conto com
a luz do Pai Oxalá e com o povo Nagô.
Estou agora na sua Casa de Caridade e só tenho
que lembrar que o seu nome agora é Margarida. Paz
para você.
Velho Cipriano
(Ex-escravo)
GESJ – 05/12/2009

Nota: Antes de desligar ele deixou um recado.
– Gostaria de falar que encontrei somente
velhos amigos de senzala aqui, e que todos nós
trabalharemos juntos.
Velho Cipriano
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39 - DESAPEGO, DESAPEGO

Minha irmã, mudai o curso do pensamento.
Desapego, desapego. Nada podereis fazer por
aqueles que não querem ajuda, pois “essa doença
em sua boca”, os médicos da Casa nos disseram, que
ela foi desencadeada, por vossos pensamentos de
angústia, medo e apego aos familiares.
Vosso organismo recebeu uma carga intensa dos
pensamentos, como doença instalada; procura um
meio de livrar-se da doença que desencadeou um
processo inflamatório que não consegue finalizar
sozinho. Por isso auxiliamos, mas a irmã poderá
também auxiliar um pouco mais, com a mudança
dos pensamentos.
Podeis envolver-vos, minha irmã, mas, sem
sofrimento desnecessário, pois não podereis
interceder pela enxurrada, pela avalanche dos
acontecimentos na vida dos vossos familiares.
Pai Joaquim de Aruanda
GESJ – 12/01/2010

40 - A MISERICÓRDIA DIVINA OS ACOLHEU

Salve, salve Margarida, amiga de longa jornada.
Como tantos amigos da Umbanda e de outros
credos que se uniram ao trabalho em nome de
Jesus, neste momento, a Casa (GESJ) que nos
recebeu de boa vontade, precisa de uma limpeza,
devido à carga deletéria que a nossa irmã negativa
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deixou após a consulta. Não poderíamos furta-nos
de contribuir com a faxina astral.
Trabalhador que se oferece de boa vontade, não
escolhe local, hora e nem dia para servir, aparece
sempre quando surge uma oportunidade, por isso
aqui estamos.
No Abrigo Servos de Jesus também ocorrerá uma
limpeza e aqui estamos juntos com outros Irmãos
de Terreiro, unindo as forças em nome de Jesus, na
Seara do Bem.
É com alegria que eu digo, Margarida. Muitos
companheiros que estavam sob o tacão dos Chefes
de Terreiro estão conseguindo libertarem-se e
vindo morar e trabalhar no ASJ. Eles vêm de uma
vida de escravidão e humilhação.
A Misericórdia Divina os acolheu e seguimos
retribuindo com afeto a acolhida generosa.
Salve o Amor de Jesus
Preto Velho Cipriano
GESH – 10/04/2010

41 - A DECISÃO DE ESTACIONAR OU
PROGREDIR É DECISÃO DO ESPÍRITO

Irmãos, não estais sós.
Na atribulada caminhada evolutiva, amigos
acompanham vossos passos para ajudar-vos no
progresso espiritual. Se o desânimo vos abater
recolhei-vos em prece; se o fardo estiver pesado,
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inspirai-vos nos passos do Mestre Amado, que
carregou Sua Cruz sem merecê-la.
Em todos os momentos deste “final de tempo”
estais envolvidos na densa energia que envolve a
Terra, conseqüência dos milênios de barbárie, que
agora se aproxima do seu ápice.
Agradeceis pela oportunidade dada para que,
diante da consciência e do Pai possais vencer os
obstáculos, que vos impedem de estar em mundos
melhores.
Estais a poucos passos da linha de chegada, e essa
vitória só a vós pertence.
A decisão de estacionar ou progredir está em
vossas mãos.
Que a escolha seja feita com a devida
responsabilidade, pois as conseqüências colhereis
ou no exílio doloroso da separação ou no reencontro
feliz nas Terras da Boa Nova.
Paz a todos.
Pai Joaquim de Angola
GESJ – 18/05/2010

Obs: Por um tempo fiquei em dúvida em assinar este
nome, pois via um homem alto branco e com cabelos
lisos e claros acompanhando um grupo de escravos
ainda com argolas nos pés e nas mãos, sujos e muito
machucados.
No momento antes da mensagem, D. Margarida
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falava que a pessoa decide no astral, se assume ou
não a forma de negro quando se apresenta. Depois
disso escrevi o nome deste ser querido que foi escravo
em uma de suas encarnações.
42 - ZAMBI, O GRANDE GUERREIRO AFRICANO
A POSTOS NA COPA DO MUNDO

Irmãos e amigos,
No caminho da evolução são utilizadas muitas
usinas de transformação, das forças primitivas em
forças sublimes, redimidas.
O processamento dessas energias não é fácil,
daí estagnarem nessa etapa inúmeras almas,
desprovidas do auto controle, imprescindível para
o avanço nas etapas seguintes do progresso.
Bem sabeis que dentre as usinas transformadoras
situam-se as modalidades esportivas que canalizam,
disciplinam e convertem poderosas energias em
auspiciosos pacotes de força-luz, evitando com
o escape daquelas, a destilação dos venenos
geradores dos conflitos.
Não fossem os esportes, e muitas outras guerras
haveriam surgido no Mundo. Infelizmente, nem
todos compreendem a importante função dos
encontros de natureza esportiva. Há aqueles que os
consideram perda de tempo, há os que os encaram
como oportunidade de projeção e manifestação
política. Estes últimos, cegos pelo desejo do poder
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esquecem-se do valor da vida humana, colocando
rixas e desavenças à frente dos verdadeiros valores
que edificam a condição humana.
Lutamos para resguardar que as oportunidades de
redenção sejam de acesso a todos; mas por vezes, as
forças tenebrosas planejam ações, que encontram
nas mentes invigilantes dos seres humanos, a porta
de entrada para sua expressão no mundo material.
Estamos a postos.
Procuramos pistas que indiquem a origem de
perversas intenções dos que planejam causar
desarmonias, provocando mortes, derramamento de
sangue e plantando o terror nos corações humanos.
Procuraremos detê-los com a ajuda de nosso povo
africano. Guerreiros de tribos amigas formarão um
exército sob nosso comando e percorreremos a
área indicada pelos Instrutores Espirituais.
Haveremos de rastrear qualquer sinal negativo
que afronte a Presença da Luz.
Saudamos o Amor de Deus que nos permite as
provas e nos dá forças para vencê-las.
Salve a paz! Salve a Luz!
Zambi
GESJ – 21/05/2010

Vidência: Vi Zambi acompanhando nossa seleção
na Copa do Mundo. Onde nossos jogadores estão
dormindo há vários felinos treinados por Zambi,
fazendo a guarda do local.
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43 - PROCESSO ACELERADO DE RESGATE

Salve a luz de Jesus!
Irmãs, grandes perturbações envolvem o astral
do Continente Africano. Isto se dá devido ao
grande contingente de pessoas reunidas para as
manifestações populares (Copa do Mundo).
Estamos em processo acelerado de resgate dos
irmãos negros que morreram durante o período de
escravidão e torturas.
Os que desencarnaram mergulhados no ódio, estão
encontrando entre os visitantes de outros Continentes
ali presentes, desafetos e algozes encarnados. Dá-se,
neste momento, encontros cármicos envolvendo
muito ódio, rancor e pedidos de justiça pelos que
sofreram nas mãos dos seus carrascos.
Para que não se encadeiem ondas de violência
no país em que acontece as festividades, estamos
recolhendo os revoltosos do astral; o que exige
por parte dos voluntários, ânimo e boa disposição,
porque eles são espertos e ligeiros na fuga. No
entanto servindo ao Mestre Jesus adquirimos forças
de onde não tínhamos e o trabalho é feito.
Muitos serão encaminhados para a Colônia Servos
de Jesus por nosso líder Zambi.
Sabemos que podemos contar com essa Casa de
Caridade para ajudar os carentes que aqui chegam.
Salve o Pai que nos guia.
Zulu
GESJ –11/06/2010
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44 - SOMOS “BATEDORES”

Irmãs, paz e bondade em todo planeta Terra!
Muito nos felicita, a oportunidade de compartilhar
convosco de tão valoroso trabalho.
Congregamo-nos no serviço caritativo e humilde,
no trato com irmãos carentes e sofredores, tanto do
plano físico quanto do plano astral.
Nossa Falange, a dos Pretos Velhos, bem como
as demais aqui presentes, muito tem aprendido
com este Grupo e graças ao Mestre Ramatis, ao
Mestre Shama Hare e ao Mentor João Batista, temos
tido a permissão não só de estudar, mas também
de colocar em prática tudo o que aprendemos,
enquanto ainda há tempo.
Com os conhecimentos que temos sobre magia,
limpeza ou higienização dos corpos e do ambiente,
aliados aos conhecimentos trazidos por nossos
Irmãos Extraterrestres e Intraterrestres, formamos
um exército significativo nas Hostes da Luz.
Somos “batedores”, pois abrimos passagem,
juntamente com as Falanges Indígenas e com os
Elementais, para que vocês encontrem um clima
mais ameno, facilitando os embates que travam
contra as Forças Negativas mais poderosas.
Nosso trabalho não requer tanta técnica quanto
é exigida para os soldados da linha de frente. Mas,
do mesmo modo, devemos policiar nossa conduta,
seguir as normas e disciplinas da Casa, manter o
pensamento sempre ligado às Forças do Bem, pois
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se cometermos o menor deslize, colocamos todo o
trabalho em risco, sobrecarregando ainda mais, a
Espiritualidade Maior.
Humildes em nossa tarefa, prosseguimos com
bastante fé e coragem na luta. Assim, daremos mais
um salto na ascese espiritual, cada um dentro do
seu nível evolutivo.
A todos, luzes e bênçãos do Amado Mestre Jesus,
deixando-vos na paz do Senhor dos Mundos.
Pai Benedito[4]
GESJ – 19/06/2010

45 - É NECESSÁRIO TRABALHARMOS
COM MAIS AFINCO E SERIEDADE NO
SERVIÇO CARITATIVO E REDENTOR

Preto Velho também quer agradecer a ajuda que
recebeu dos Trabalhadores da Luz!
Venho, em nome da raça negra, felicitar-vos pelo
trabalho que vindes realizando na Seara de Jesus.
É necessário trabalharmos com mais afinco e
seriedade no serviço caritativo e redentor, lutando
contra nossas imperfeições.
Devemos nos preparar, mente e corpo, em sintonia
com as Leis Divinas para vencermos os Reptilianos
que ainda querem permanecer naquele local.
[4] Pai Benedito, componente de uma falange de negros que foram escravos. Não se trata do nosso velho amigo, Irmão Benedito.
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Muitos atos de autoritarismo e barbárie
multiplicaram-se; ódios e vinganças sucessivas
uniram-se aos propósitos menos dignos dos
Reptilianos, culminando com a decadência
espiritual de vários espíritos.
Todos nós, obreiros do Mestre Redentor, estamos
comprometidos com a libertação daquelas almas
ainda incrustadas na perversão e maldade.
Confiemos, meus irmãos, na Providência Divina
para rompermos todos os laços de ódio, vingança e
crueldade que nos prendiam nas regiões abismais.
Vamos, todos juntos, combater o mal, resgatando
os sofredores, em nome do Mestre Jesus, levando o
lenitivo para suas dores e angústias.
Salve o Amor!
Salve a Luz que nos conduz!
Preto Velho Joaquim
GESH – 15/08/2010 – Iúna, ES

46 – DEGREDO

Vidência: Vi a Colônia Servos de Jesus sendo
atacada por falcões negros. Eles pareciam procurar
alguém que está abrigado na Colônia, mas não
conseguiam ultrapassar o escudo que envolve o lugar.
Depois que eles já tinham chegado em grande
quantidade, Zambi chegou montado em águias
brancas reluzentes. Travou-se luta acirrada no ar
sobre a Colônia e um a um os falcões foram abatidos.
Quando caíam, abria-se um vão no escudo e eles iam
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para dentro de jaulas na Colônia Espiritual Servos de
Jesus e depois levados para as naves de degredo.
GESJ – 04/09/2010

47 – CASA ABRIGO!

Tijolo por tijolo, nossas mãos operosas
solidificaram esta Casa amorosa
Casa Abrigo, Casa Porto Seguro,
aqui chegamos, tristes e sem rumo.
Hoje, alegria maior nos enaltece,
frente nossas angústias que fenecem.
Dádiva, por fazermos parte do Exército de
Jesus, que do Alto nos conduz para o Reino
da Luz.
Muito obrigado, irmã Margarida,
por estender-nos vossa mão amiga.
Muito obrigado, por abrir as portas dessa
Casa de Caridade,
que cura as chagas de nossos irmãos
em fraternidade.
Salve as Forças do Bem!
Salve o Amor, sem olhar a quem!
João de Deus
Mensagem recebida no aniversário de 40 anos do GESJ
23/12/2010
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48 – SOFREM COM O DESCASO, COM A
DISCRIMINAÇÃO E O PRECONCEITO

Salve a Luz!
Irmãos, muitos negros ainda sofrem no astral
como se estivessem na época da escravidão.
Mesmo na matéria sofrem com o descaso, com
a discriminação e o preconceito. Sofrem porque o
homem de cor branca menospreza seu irmão de
outra cor, de outra raça; mas, assim como ele, é filho
de Deus, nosso Pai.
Difícil nos é reconhecer tamanha desumanidade.
Quiséramos, um dia, unirmos na matéria como irmãos
em fraternidade, no serviço redentor ao Cristo.
Não importa a nossa origem racial no momento,
pois na trajetória que percorremos, levamos um
pouco de cada raça, na construção da Centelha
Divina, visto que a Terra representa um “grande
laboratório miscigenador”.
A cor da pele não podemos arrancar e não há
como tingirmos. Então, o que fazer?
Irmãos, é muito triste o que se passa conosco
porque sob a tutela do nosso Mestre Maior,
também recebemos os estímulos ao progresso
e cada um, segundo a sua capacidade e vontade,
deve desenvolver-se.
A Terra recebeu vários exilados, de vários planetas,
com graduações de diversos níveis vibratórios, a fim
de aprimorarem-se no mesmo orbe, até atingirem a
maturidade consciencial.
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De forma lenta ou acelerada, a raça negra, assim
como qualquer outra raça, também deve atingir
patamares evolutivos superiores, desenvolvendo
sentimentos nobres e verdadeiros entre as criaturas,
até os seus genes selvagens e inferiores libertaremse e o espírito renovado ganhar força, retornando
ao seu mundo de origem.
Eis o objetivo da convivência entre irmãos: o amor
sincero entre as criaturas.
Mas a altivez, o orgulho, a arrogância e a
prepotência persistem nos corações endurecidos;
e somente se dobram, ante a grandeza dos Planos
Divinos, quando entram no corpo de um negro,
para desenvolverem a humildade, a renúncia, o
perdão e a fé.
Sempre há espíritos que devem encarnar em
um corpo negro, para transformarem seu orgulho
infrator, motivo de sua rebeldia e queda, em
virtudes elevadas, acima da visão humana. Dessa
forma, terão plena compreensão da sua condição,
procurando reverter situações que criaram no
passado, ao longo de suas jornadas.
Irmãos, avancemos com Jesus, humildes e
pacíficos, aproximando-nos ainda mais dos ditames
das Leis Divinas, que sempre nos acena com
oportunidades incessantes de mudança.
Paz, Força e Amor.
Nhô Quim
GESH – 10/05/2011
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49 – PERDOAMOS E FOMOS PERDOADOS

Vidência: Este espírito, Anastácio, foi trazido ao
GESJ por Zambi e por Zumbi dos Palmares. Eu vi os
dois amigos.
Paz entre nós!
Jesus, a Força Maior que nos guia, esteja entre nós.
A liberdade, julguei alcançar com a morte. Porém,
ainda estava acorrentado pelos grilhões do ódio e
do desejo de vingança.
Dediquei-me loucamente a saciar este desejo
mórbido, de vingar-me de todas as humilhações
sofridas, todas as injustiças humanas.
Arrastei outros na insana empreitada.
Após anos de sofrimento, séculos de dor e
aviltamento de ideais, encontrei este Grupo e então
iniciei a compreensão profunda da verdadeira
liberdade.
Hoje sei, que para a alma ser livre, deve ter vivido
em todas as raças; que não é a cor da pele que torna
a criatura mais, ou menos digna mas, os sentimentos
que cultiva.
Compreendi a grandeza da Justiça Divina, e que
liberdade é ter a consciência limpa.
Resgatei os irmãos que desviei do caminho pelo
ódio e apresentei-me ao chamado do trabalho nas
fileiras do Exército do Cristo.
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Libertos dos grilhões do passado, hoje não somos
negros fujões, porém almas livres.
Perdoamos e fomos perdoados.
Que Jesus nos abençoe.
Há muito trabalho para aquele que deseja
abandonar o Planeta de Expiação e habitar um
Planeta Renovado.
Trabalhemos irmãos, em nome do Cristo.
Liberdade é amar e perdoar.
Anastácio – Nêgo fujão
GESH – 20/05/2011

50 – IRMÃOS DE SENZALA

Paz de Oxalá!
Irmã Margarida, amiga de antigas jornadas, velha
companheira, há muito não a encontrava.
Labutamos na mesma Seara, mas, os afazeres são
muitos, não permitindo o nosso encontro; da sua
parte nas batalhas, e da minha, recolhendo nossos
irmãos negros que você e suas guerreiras libertam
dos grilhões da escravidão.
Irmãos, se pudessem vê-los, lágrimas desceriam
de compaixão, diante da situação, na qual
encontramos nossos irmãos de senzala.
Se fossem apenas o atraso e o apego que doem,
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mas que são remediados com doutrina e paciência,
não nos emocionariam tanto. O triste é ver o ódio
que lhes endurece os corações, por não desligarem
as mentes dos seus algozes, muitos atualmente já
encarnados.
Mas vamos prosseguindo irmã, o trabalho não
para, seguimos em nome de Jesus.
Paz e luz em seu coração.
Do amigo de senzala,
Nhô Bento
GSEJ – 21/05/2011

51 – CONFORTO ESPIRITUAL PARA
UMA ESPOSA INFELIZ

Salve Jesus, salve as florzinhas de Jesus.
O vício deste irmão pode provocar o ataque das
forças invisíveis e pode ter até, um desfecho trágico.
A bebida tira a noção e o tino do homem, e as
“forças contrárias a Luz” se aproveitam dessas
situações.
Se a irmãzinha optar em dar assistência a esse
irmão (marido), então deverá ficar com ele, ter
resignação, paciência e lembrar das explicações
que a irmã presidente deu, sobre sua vivencia com
quem bebe, onde o silêncio às vezes, é o remédio
para o problema. A irmã se sentirá mais segura,
mais tranquila, satisfeita consigo mesma, porque
percebemos que a irmã fica mais aborrecida com
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o remorso, do que com os insultos, porque a irmã
lembra que: de quem mais sabe, mais será cobrado.
Se a irmã se sentir em perigo, ameaçada, que
procure um destino para viver em paz; mas,
enquanto tiver vontade e força para dar assistência
a esse irmão, que o faça sem confronto.
P – Tenho sentido umas dores do lado direito do
corpo e no braço, mas também tenho dormido em um
colchonete no chão.
Vovó Aninha – Pode ser do colchão, que às vezes
predispõe a essas dores, mas também a irmã está
muito tensa, deprimida e isso tudo, soma. Além
disso, todos nós passamos por acertos de contas.
Agora tudo é debitado para que se consiga um
lugar ao sol.
Mentalize o GESJ fortemente, quando ele estiver
agitado; peça aos companheiros de trabalho do
plano espiritual, que o acalme. Saiba com certeza
que um desfecho está próximo, de uma forma ou
de outra.
Sinta-se mais confiante como uma serva de Jesus,
porque a equipe desta Casa não abandona os
servos de Jesus.
Ele vive influenciado e às vezes não a enxerga;
vê outra pessoa na frente dele; portanto, a irmã
não deve dar ouvidos a ele; tem que fingir que não
escutou, pois se entrar no “clima”, ai a situação vai
“ferver”.
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A irmã tem que se calar; e para botar pra fora as
angústias do peito, chore, porque o choro acalma,
amansa e lava o coração.
Chore, reze e renove suas energias para dar
continuidade as lutas, pois terá mais luta pele
frente, e a irmã não está sozinha.
Salve, salve as florzinhas de Jesus! Que a lição
sirva para todos, pois todos vão passar suas provas.
Vovó Aninha
GESJ – 21/06/2011

Nota: O marido dessa irmã é alcoólatra. Ela seguiu
o conselho e a situação melhorou.
52 – A NECESSIDADE DA DOR QUE CURA

Vidência: Na concentração do mantra das 15h, via
todas nós do GESH em um local que parecia ser uma
senzala ou porão de casarões dos antigos coronéis.
Via vários negros sendo torturados, outros presos a
ferros, e alguns sendo chicoteados por seus senhores.
Via também senhores sento torturados por escravos.
Enfrentamos os algozes e lutamos pela libertação
dos irmãos ali escravizados. Entre os Trabalhadores
da Luz, havia uma pessoa conhecida através das
gravuras dos livros de história: era a escrava Anastácia
amordaçada. Acredito que ela apareceu assim para
identificar-se aos meus olhos espirituais. Em seguida,
ela nos deu a mensagem:
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Salve a Luz do Amado Jesus!
Irmãs, nós que já sentimos na pele a dor e a
humilhação da escravidão, hoje lutamos pela
libertação dos nossos irmãos, que ainda se apegam
aos ódios e vinganças, permanecendo em senzalas
e casarões que não mais existem no plano físico, mas
que no mundo espiritual ainda são uma realidade.
Com a Falange de Guerreiros da Luz, aproveito
o momento para informar, que unimo-nos ao seu
“Grupo” neste trabalho, para libertar nossos irmãos
negros e brancos, que acabaram por tornarem-se
reféns dos ex escravos, que em bandos no plano
espiritual, partem em busca dos seus antigos
senhores.
Dou graças ao Pai pela liberdade do meu espírito,
abrindo minha mente para entender que a cor da
pele, não representa a graduação espiritual do ser
humano, mas, uma necessidade momentânea para
o progresso espiritual daquela pessoa.
Cheguei a este conhecimento, através de mãos
amigas e abnegadas, que de boa vontade, levoume ao estudo e a compreensão do que vivi: a
necessidade da dor que cura.
Hoje, sem mordaça e livre, digo aos irmãos negros:
Ter revolta da sua cor ou buscar a piedade alheia,
beneficiando-se da sua condição de negro, também
são grilhões que ainda os mantém na escravidão, e
esta do pior tipo, a moral.
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Irmãos, libertem-se e sirvam sem olhar a quem.
Paz a todos.
Anastácia
Ex escrava
GESH – 15/07/2011

53 – MAIS UM PRONTO SOCORRO
ESPIRITUAL FOI INICIADO

Vidência: Após o mantra das 15h, eu vi explosões
de luz irradiando-se por todo local onde nos
encontrávamos, principalmente emanadas do Mestre
Ramatis.
Irmãs, salve a Luz!
Com a grande explosão de luz e com a presença
dos nossos Mestres que irradiavam sua energia
pura, demos inicio a um Pronto Socorro Espiritual
que atenderá aos espíritos sofredores desta região.
Com a vinda do “Grupo” em outra vigília,
nós armazenaremos energia suficiente para a
ampliação do Posto de Atendimento, a fim de não
sobrecarregarmos o Hospital Servos de Jesus.
Agradecemos a bendita vinda do Grupo.
Paz em seus corações.
Dr. Cruz
GESH – 16/07/2011
Quilombola de Araçatiba, Viana, ES
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54 – UMA PONTE DE AMIZADE E AMOR

Salve o Pai Oxalá!
Salve a Luz.
Irmã Margarida, venho pedir licença para dizer
que a sua vinda a este local, não visava somente a
libertação dos ex escravos nas batalhas que foram
travadas, mas para que fosse desmanchado o
“reduto de feiticeiros” que atuavam nesta região.
Eram ex escravos que possuíam um vasto
conhecimento, de manipulação das energias da
Natureza, e ainda serviam aos propósitos dos
Magos Negros.
Com o seu conhecimento em magia negra,
adquirido em vidas passadas, e hoje trabalhando
com magia branca, a serviço do Bem, foi mais fácil
desmantelar este “reduto de feiticeiros”.
Para que a estratégia tivesse o resultado esperado,
você reassumiu sua antiga forma da “bruxa
Morgana”, conseguindo assim ludibriar os inimigos.
Vários “trabalhos imantados” foram desfeitos, e mais
um “ponto de luz” foi aceso, para que soubessem
que o GESH esteve aqui. A partir de agora, estaremos
socorrendo e encaminhando os doentes.
Como dizem: foi criada uma ponte de amizade e
amor.
Paz e Luz.
Preto Velho Cipriano
GESH – 16/07/2011
Quilombola de Araçatiba, Viana, ES
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55 – MÃOS AMOROSAS QUEBRARÃO OS
GRILHÕES DA DOR E DA ESCRAVIDÃO

Vidência: Vi vários negros sendo trazidos pelos
guerreiros de Zambi, para que recebessem a energia que
se desprendia dos Emissários da Luz ali presentes. Eram
enfermeiros, instrutores, doutrinadores que com amor
estavam recolhendo os ex escravos daquela região.
Naquele momento Zambi falou:
Irmãs para onde as ordens do Pai Amantíssimo
nos encaminha, lá estaremos para realizar a
tarefa bendita de libertar e encaminhar nossos
irmãos, para as Colônias onde receberão o devido
tratamento.
Luta intensa enfrentaremos nesta noite; mas os
Seres da Luz com suas mãos amorosas, quebrarão
os grilhões da dor e da escravidão.
Abolicionistas
daquela
época
também
participarão da batalha, com seu fervor e ideal de
liberdade. Integraram-se às fileiras do Cristo com
muito amor.
Paz e Luz! Convosco estaremos até o fim desta
vigília, pois os inimigos deste povo, enfurecidos
tentam, de algum modo, desestabilizar a harmonia
do encontro libertador.
Paz irmãs e Luz para todos.
Zambi
GESH – 16/07/2011
Quilombola de Araçatiba, Viana, ES
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56 – OS TRONCOS DOS SUPLÍCIOS
JÁ FORAM ABOLIDOS

Vidência: Vejo um vasto campo sombrio, com
muitos negros acorrentados, sofrendo flagelos em
troncos enegrecidos e sangrentos.
Penetramos na cena, pois dela participaríamos.
Dona Margarida falou:
– Irmãos, o ambiente ao seu redor já não existe há
muito tempo. Vejam a realidade!
Dizendo isso, o ambiente lúgubre deu lugar a uma
paisagem verdejante e iluminada pelo sol. Então, ela
continuou:
– Vejam meus irmãos! Os suplícios já acabaram há
muitos anos; e ainda vocês os enxergam e sentem
os sofrimentos.
Os troncos dos castigos já foram abolidos e os
“senhores de escravos” habitam outros corpos, em
nova vida, através da reencarnação. Sofrem agora
na própria pele aquilo que vocês sofreram.
Aqui estamos, em nome de Jesus, para libertá-los
e esclarecer que a vida continua plena e vibrante.
Então, naquele mesmo instante ouvimos um
burburinho intenso, e centenas de outros negros
surgiram: sujos, assustados, maltrapilhos, doentes,
arrastando-se. Dona Margarida com muito carinho
e piedade, os reuniu ao seu redor, esclarecendo-os
sobre o socorro amigo, ofertado em nome do Divino
Mestre e Protetor, Jesus.
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Muitos trabalhadores da Colônia Espiritual Servos
de Jesus, estavam conosco e começaram a socorrer os
irmãos feridos e assustados.
GESH – 16/07/2011
Quilombola de Araçatiba, Viana, ES

57 – SÚPLICAS ATENDIDAS

Irmãs, o amor as trouxe até aqui!
Nós que lutamos no plano espiritual para libertar
nossos irmãos negros, agradecemos de joelhos ao
Pai Misericordioso, ao ver que nossas súplicas foram
atendidas.
Em um momento de intensa dor, quando vimos
que tantos irmãos pararam no tempo, ainda vivendo
intensamente a escravidão, pedimos a Deus que
enviasse Seus emissários para interromperem o
prosseguimento dessas cenas cruéis; e o momento
chegou, com a vinda das Guerreiras da Luz, que com
sua conhecida força, coragem e fé, socorreram e
libertaram, homens, mulheres e crianças que ainda
viviam sob tortura nestas paragens, no plano astral.
Beijo suas mãos irmã Margarida, pois o amor pela
justiça nos une.
Seu irmão e humilde servidor da Luz.
José Matias
GESH – 16/07/2011
Quilombola de Araçatiba, Viana, ES
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58 – TOMEI EM MINHAS MÃOS, A JUSTIÇA

Irmãs, salve a Paz!
Perdi muito tempo da minha vida, na obsessão da
busca e vingança contra os “senhores de escravos”
que com luxúria se impuseram a mim, uma jovem
escrava, que por sua beleza, chamava a atenção dos
coronéis e senhorzinhos.
Sofria muito com essa subjugação e ainda com os
maus tratos das senhoras, que com ódio e violência
tratavam-me, ao verem seus maridos a minha procura.
Desencarnei sob o chicote de um senhor a quem
me neguei servi-lo, e de vítima, passei a algoz,
fazendo justiça com minhas mãos.
Mas quis o Pai que meu sofrimento e minha
revolta não fossem eternos. Amigos espirituais,
entre eles Zambi e Chico Rei, encaminharam-me
e mais outros irmãos, retirando-nos dessa vida de
sofrimento e orientando-nos para a prática do bem
e do perdão.
Hoje aqui estou, uma trabalhadora da Luz, que
sente-se feliz em servir, na tarefa de libertar não
somente os negros, mas a todos que se encontram
na escravidão.
Paz, minhas irmãs! É o que todos nós precisamos.
Salve a Luz.
Esmeralda – Ex escrava
GESH – 16/07/2011
Quilombola de Araçatiba, Viana, ES
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59 – LIBERTAÇÃO DOS IRMÃOS NEGROS

Irmãos, Paz do Mestre Jesus a todos.
É com grande alegria que comunicamos o
resultado do trabalho de “libertação do grupo de
espíritos”, que viviam ainda na ilusão de serem
escravos, nas zonas de sofrimento. Para ali foram
arrastados, não só por seus algozes, mas também,
apesar de ter passado tanto tempo, não se
dispuseram a perdoar.
Libertamos não somente os ex escravos daquela
região e do seu entorno, mais os irmãos sacrificados
nos rituais africanos de magia negra.
Não há um só ponto do Planeta, onde as Hostes
do Bem com seus guerreiros, não estejam presentes
limpando e encaminhando para as Naves Resgates
e as Colônias ou Cidades Intraterrenas, realizando a
limpeza planetária.
Irmãos, da mesma forma como o pequeno grupo, o
GESH, ali esteve para a limpeza e libertação dos negros,
as pessoas ao dormirem são convidadas ao trabalho
de saneamento da sua Casa Planetária, a Terra, doando
de si, amor e vontade de servir ao próximo.
Aquele que deseja servir, que se entregue sem
receio, porque, se bem intencionado, a luz o
acompanhará.
Paz a todos.
Chico Rei
GESJ – 19/07/2011
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60 – EM VOSSO NOME TRABALHAMOS

Salve as florzinhas de Jesus!
Irmãzinhas, depois da tempestade vem o sol que
brilha e alegra os corações. Há neste momento no
ar, um sentimento de esperança nos semblantes
dos irmãozinhos, já libertos da ilusão da escravidão
em que se encontravam.
Sentem que os seus filhos agora tem esperança
num futuro melhor. Compreenderam que o mais
importante é aplicarem o perdão, que lhes tem sido
ensinado pelos professores dedicados da Colônia
Espiritual Servos de Jesus.
Alguns estão tendo um progresso surpreendente
no tratamento, porque em seu íntimo já estava a
semente da libertação; também o cansaço, já lhes
exauria o espírito mergulhado no ódio.
Com o Posto de Socorro funcionando, as dores
dos castigos que ainda traziam na alma, estão sendo
tratadas com todo amor e carinho; e os próprios
moradores do local, em sua mansidão, tem ajudado
muito na restauração da paz nessa localidade.
Mestre Jesus, a Vós devemos este momento de
prece e agradecimento!
Obrigada Pai, porque em Vosso Nome
trabalhamos.
Salve Jesus.
Vovó Aninha
GESH – 13/08/2011
Quilombola de Araçatiba, Viana, ES
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61 – SOMENTE QUEM FOI NEGRO!...

Irmãos, a paz de Jesus seja convosco.
Somente quem foi negro sabe o peso que
representa sê-lo.
Preconceitos e maus tratos, descaso e indiferença,
ódio e violência.
Somente após sentir vibrar o amor de Jesus na
alma, e conhecer a Doutrina Reencarnacionista,
acaba a dor de ser negro, sem revolta.
Permanecendo na rebeldia, o negro continua
sendo igual àquele que, insensível e mau o feriu.
Somente o amor liberta a criatura de todas as
mágoas, ressentimentos e ódios.
Somente o amor é capaz de superar qualquer
diferença de raça, credo ou nacionalidade.
Sou alma livre e sou de todas as raças.
Sou alma livre que deseja voar além das tormentas
das reencarnações de dores, e habitar o Mundo de
Paz, que com Jesus, aprendi que existe além das
dimensões deste Planeta.
Esta Casa de Amor (GESJ), abriu minha mente e
meu coração para o conhecimento e o trabalho,
que me proporcionarão habitar o Mundo Novo.
Trabalho é o meio de salvar-nos. Trabalho com
Jesus, no auxílio ao próximo carente, ao Planeta e
a nós mesmos, transformando a escuridão em Luz.
  122

Obrigado, Servos de Jesus.
Quando vos conheci, já possuía muita experiência
como guerreiro, e convosco pude aprimorar minhas
habilidades e socorrer aqueles que deixei para trás.
Jesus é nosso Pastor e nada nos faltará.
Zambi
GESH – 13/08/2011
Quilombola de Araçatiba, Viana, ES

62 – SEMELHANTE ATRAINDO SEMELHANTE

Salve Jesus.
Depois deste cenário que lhe foi mostrado a
irmã pode raciocinar em cima de quantos acertos,
quantos resgates precisam ser feitos para se
equilibrar a vida desse irmão?!
Os nós feitos em outras vidas vão sendo
desmanchados e aflorados de alguma forma,
onde tudo precisa ser acertado. Segundo as Leis
do Pai não podemos interferir no livre arbítrio das
pessoas, e a ajuda para esse irmão é no sentido de
aliviar sua mente e seu coração. Isso pode ser feito
embora semelhante atraia semelhante, e aí, devido
a sintonia mental que se encontra. Quando procura
o álcool para acalmar-se agrupam-se perto desse
irmãozinho, esses companheiros invisíveis que
aproveitam a oportunidade para saciarem o vício.
Infelizmente, as vezes a dor precisa ser mais forte,
para que desperte debaixo da dor.
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É o tempo de cada um. Infelizmente, as vezes, a
dor precisa bater forte para que se acorde.
O Pai Supremo não abandona a nenhum dos Seus
filhos e o que for do seu merecimento lhe será dado.
O que a irã pode fazer são orações, pedindo ao
Mestre Jesus que ilumine a mente deste irmão.
É um espírito endurecido, descrente.
Não se aflija, no momento certo ele tomará o
rumo que lhe aprouver.
Entendemos seu coração e sua preocupação de
mãe, mas como dissemos não podemos interferir
no livre arbítrio de irmão algum.
Ele pode tomar sete banhos de sal grosso.
Oriente-o para que, se lhe der vontade, se sentir
no fundo do coração um desejo, que busque no
Evangelho o Consolo, o alento.

Salve Jesus.

Vovô Toninho
GESJ – 06/09/2011

63 – PERDIDOS NAS ESTRADAS
DOS ERROS E ILUSÕES

Vidência: Vi uma estrada muito escura ladeada por
plantas secas e espinhos. Caminhava um grupo de
homens negros, fortes e altos, estavam machucados
e uns andavam amparados; em um dado momento
sentaram e na conversa lembravam os tempos de
senzala e das batalhas na África, um deles lembrou
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uma oração e nome Oxalá, olharam para cima e
viram uma estrela muito brilhosa resolveram segui-la.
O brilho da estrela abriu um portal e estavam
em uma floresta, a frente deles apareceu Zambi os
convidando para tratamento e trabalho na Seara do
Mestre Jesus.
Salve a força do Pai Oxalá.
Irmãs, perdidos nas estradas escuras da
erraticidade procurávamos incansavelmente a paz
para nossa mente e descanso para nossos corpos
exaustos e chagados.
Um dos nossos companheiros lembrou-se de
uma prece que um irmão da senzala fazia e neste
momento olhamos para o alto e uma estrela brilhou
como se nos convidasse a segui-la, nada tínhamos a
perder e fomos a procura da estrela,
Naquela hora veio a mente um nome esquecido
por nós nas buscas desenfreadas da vingança,
luxúria e trabalhos pagos. Soou mais forte o nome
de Oxalá e veio para mim a certeza para onde irmos.
Entramos na terra de Aruanda e ali um homem de
porte altivo e olhar firme e honesto disse-nos ser
nosso antigo líder quando encarnados e que nos
desvãos das nossas vidas nos perdemos e caímos
lamentavelmente.
Quando ele disse o seu nome, minha mente
abriu-se, meu coração bateu mais forte, porque ali
estava a força e nosso líder do qual distanciamos
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por orgulho e vaidades, que só nos fizeram mudar o
rumo da luz que seguíamos.
Zambi, seu nome nos trás coragem, confiança
e o mais importante que hoje nos sustenta para
seguirmos em frente, esperança, porque a Luz de
Oxalá nos trouxe de volta a Aruanda.
Há muito ainda dentro de nós que devemos
combater, mas agora temos mãos amigas que
ajudam a levantar quando recaímos.
Irmãs, para quem sai dos abismos o tratamento
assemelha-se ao de um viciado, porque as toxinas
ainda impregnam o perispírito do resgatado.
Lutamos sim, pois somos guerreiros por essência,
mas agora com resignação não competindo mais
pelo posto de mando. Lutamos nas fileiras mais
baixas, com muito prazer e amor.
É mais duro vencer as nossas imperfeições do que
derrotar um “inimigo” nas batalhas, isso quando
não somos nós os nossos próprios inimigos. Um
passo de cada vez, um dia após o outro e tendo em
mente no final do dia, mais um dia venci e assim
caminhamos.
Paz de Oxalá.
Paz de Aruanda.
Falo em nome dos guerreiros de Aruanda e se nos
for permitido resgataremos mais companheiros
perdidos nas estradas dos erros e ilusões.
Guerreiros de Aruanda
GESH – 28/10/11
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64 – O AMOR...

O amor é o sentimento maior que impulsiona o
ser a ascese espiritual.
Amar verdadeiramente é despojar de si o “Eu
inferior” e suas más influências, e atender aos apelos
sublimes dos planos elevados.
Na simples manjedoura o amor inundou de Luz
a Terra;
No sacrifício do Gólgota, o amor transformou
corações;
O amor transfigurado de Luz renasceu mais forte
para Governar a Terra.
Que o amor vos liberte da escuridão, alçando-vos
para a Luz do progresso.
Fenelon
GESH – 07/10/2011

65 – PARA O ESPÍRITO NÃO EXISTEM FRONTEIRAS

Meus irmãos!
Que a paz de Deus esteja com todos!
Os homens esqueceram-se de que para o espírito
não existem fronteiras a nos separar. Quanto às
diferenças de cor, raça, língua e outros fatores,
existem apenas para o progresso do nosso Planeta
e crescimento espiritual da humanidade.
Os “tempos são chegados” e momentos difíceis
haverão de atravessar.
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Fomos destacados para trabalhar com este
Grupo que tem a mente aberta e nele não existem
preconceitos.
Nós nos apresentamos com a roupagem que
usamos em uma de nossas encarnações na África.
Naquela época, trabalhamos com magia, assunto
que entendemos a fundo.
– Inquiro sobre o assunto “os Zumbis”, que
tratávamos naquela noite, antes deste irmão
incorporar e ele assim se manifestou.
– Este Grupo de pessoas aqui presente já trabalhou
com magia, inclusive “magia negra”. Disse-nos que
matávamos também seres humanos. Ao passarmos
para o plano espiritual, depois de muito sofrimento
nos charcos do astral inferior, obtivemos um retorno
muito difícil. Que atualmente, procuramos resgatar
o resto das nossas faltas cometidas no passado,
trabalhando em benefício do próximo e fazendo
magia, mas para o bem.
Ele continuou:
– Já estamos trabalhando há tempo, aqui no
GESJ, ajudando na desmaterialização de trabalho
de magia negra e também na desintegração de
formas-pensamentos e miasmas.
Visitamos também hospitais, residências e locais
de trabalho, onde somos encarregados da limpeza
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fluídica desses ambientes e também, do “hospital
espiritual” do GESJ.
Aqui mesmo na Casa, somos encarregados da
limpeza fluídica de todos os ambientes.
– Já que o Irmão conhece muito bem magia,
gostaríamos de saber se, na verdade, existem zumbis,
pois desde criança escuto sempre esta expressão: você
parece um zumbi!...
– Existem sim.
– Disse-nos que os zumbis são uma realidade,
originários da África na prática da magia negra e de
lá foram levados para o Haiti. Depois ele completou:
– Os indígenas brasileiros conhecem a técnica,
sendo que, muitas vezes não é permitida a prática
da magia negra contra determinada pessoa,
pela inexistência de dívidas cármicas nessa área.
Geralmente, criaturas como os zumbis, ou pessoas
que determinados feitiços atingem, estiveram ou
estão intimamente ligadas à magia negra. Não é por
acaso que são atingidas por determinados feitiços.
A auto-sugestão nos casos de zumbis era utilizada
para conseguirem a morte aparente. Esse estado
de morte aparente acontece devido ao uso de
beberagens de produtos químicos fabricados pelos
feiticeiros.
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– A dirigente do nosso Grupo, que já havia lido sobre
o assunto acrescentou:
– A pessoa aparentemente morta é enterrada no
cemitério, como se dá com qualquer pessoa; todavia,
às altas horas da noite daquele dia, às escondidas,
os que provocaram a morte daquele indivíduo,
desenterram-no, e com o uso de antídotos também
preparados pelo feiticeiro, trazem-no de volta á vida
física.
– E quanto à situação do espírito? Ele fica junto ao
seu corpo, ou mantém-se afastado?
– O espírito fica ligado todo o tempo a matéria.
Explicou ainda, que lá na África no seu tempo,
as vítimas eram marcadas muito antes. A partir
daquele momento ficavam debaixo da influência do
feiticeiro, que daí, para fazê-los tomar a beberagem
era um só passo, pois já estavam dominados,
culminando com a bebida que os levaria à
morte aparente. Em seguida, eram enterrados,
posteriormente retirados da sepultura e através
de magia eram “ressuscitados” sem antídotos.
Utilizando a auto-sugestão, tal processo se dava
quando estava passando o efeito da beberagem
que o colocava em estado de catalepsia.
A alimentação dos zumbis era frugal e específica
para eles, pois desse modo seria mais fácil o domínio
através da magia.
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São raros os casos em que as pessoas conseguiram
escapar a subjugação. Graças a Deus já estamos
melhor, já sofremos muito devido a esse passado
triste.
Perguntado se dos componentes do GESJ ali
presentes algum tinha sido feiticeiro em encarnações
pretéritas, ele disse o seguinte:
– Dos irmãos presentes a esta reunião oito foram
praticantes de magia, três não, e um apenas adepto.
Os trabalhos de feitiçaria foram desenvolvidos na
Índia, Tibet, Egito e Uganda (África).
– Finalmente nos disse que ele e seu grupo de
guerreiros africanos estavam trabalhando no GESJ a
serviço do nosso Mestre Ramatis. A dirigente da Casa,
por sua vez, afirmou que nosso Grupo Espírita tem
a mente aberta e aceita qualquer irmão que queira
trabalhar conosco, independente de credo, cor e
nacionalidade, sem discriminação, pois somos todos
irmãos, filhos do mesmo PAI, que é Deus.
Em seguida, perguntamos o seu nome, e ele respondeu:
– Zambi. Trabalho com uma falange de 120
guerreiros.
– O irmão já se encontrava presente a nossa reunião,
quando falamos sobre a existência no plano físico, de
pessoas que foram transformadas em zumbis?
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– Ouvi toda conversa.
– É uma realidade no plano físico? Ou melhor, essas
pessoas “trabalhadas”, zumbis, continuam existindo
no plano físico?
– Sim, conforme já descrevi acima. Daí aproximarme para esclarecer o fato.
Nota: Desde algum tempo, nas reuniões de
segunda-feira, postava-se a uma certa distância
da mesa de trabalho onde nos concentrávamos,
um negro, autêntico africano, bastante alto, com
uns dois metros de altura, de fisionomia muito
séria, vestindo uma calça de couro de leopardo
e tendo atravessado no peito um manto de pelo
muito bonito, também de leopardo. Como arma,
carregava uma lança.
Seus comandados trajavam apenas uma tanga de
pele de animal.
Todos ficavam de pé em silêncio; até que, naquele
dia, espontaneamente o Chefe do Grupo resolveu
se aproximar e falar, dando início a uma sólida e
maravilhosa amizade entre nós.
Para o espírito não existem barreiras: ele “sopra
onde quer”.
Desse modo, Zambi manifestou-se pela
primeira vez em nosso GESJ. Em 1997 ou 1998.
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66 – MAGIA

De tanto falarmos em magia, perguntamos ao
nosso querido Mestre Ramatis o que era magia. Ele
nos deu esta aula:
“Magia é transformação.
A manipulação das energias existentes no
universo, gerando energias decorrentes, capazes
de atuar de diferentes formas. Consiste no que vós
denominais na Terra como Magia.
Deriva-se a palavra do prefixo grego que indica
giro, movimentação, manipulação. A magia,
portanto, resulta da movimentação de energias
com fins específicos.
No universo, tudo é magia, pois movimentamse as forças cósmicas universais em ciclos
constantes, cujo fim é a criação. Como resultado
da movimentação natural dessas forças obtêm-se
a vida, sendo essa, portanto, a magia denominada
pura ou branca.
Toda a movimentação promovida pelo homem
no sentido de deturpar ou burlar os desígnios do
Pai, ou ainda, de Suas Leis Naturais, é força sendo
manipulada no sentido contrário à vida. Há ausência
de luz, portanto essa magia é denominada negra.
P – Mestre, minha mente sente muito desconforto
em ouvir falar sobre esse assunto. É de certa forma
difícil captar vossos pensamentos. O que se passa
comigo?
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R – Não vos preocupeis, é vossa consciência
que interpõe obstáculo à lembrança dorida de
tantas magias praticadas no passado. Sacrifícios
humanos e de animais na ânsia por dominar. Como
maias, estivestes reunidas em “confraria satânica”
cultuando “deuses trevosos”, alimentados com o
sangue de jovens virgens.
Como romanos, fostes feiticeiros rivais, atuando
de forma isolada, manifestando a vertente egoísta
e individualista do dom distorcido. Muitos de vós
guerrearam entre si, competindo pela preferência de
faraós e figuras importantes das cortes poderosas.
Pensamentos e ações promovendo rituais
de ataques, criação de poções e tentativas de
envenenamento. Se hoje sois alvos de tantas
investidas, é porque dissipado o véu do passado
não muito distante, fostes vós, a instigar-vos umas
as outras, com a prática desregrada da magia.
E tu, pequena Margarida, a quem iniciei
pessoalmente, como filha muito amada, nos
mistérios da magia, vens de muito errando e
provocando os erros que te atiraram na situação
que, bem sabes, vens resgatando nesta existência.
Após muito esforço e planejamento apurado dos
Senhores do Karma, conseguimos reunir a ti as
principais personagens ligadas nos desatinos da
magia, ofertando-lhe a oportunidade do resgate
benfeitor.
Trabalhai despretensiosamente, todas vós,
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vertendo o gosto amargo das energias negativas
que vos alcançam, lembrando sempre que retornam
a vós as ondas de egoísmo e paixão pelo poder, que
vos dominaram no passado.
Notai que hoje, no lugar do egoísmo, é a caridade
que vos move e, no lugar da ânsia pelo poder, o
anonimato vos sustenta. Firmes e corajosas como
sempre fostes, movimentareis as forças poderosas
da alma, tornando-as ao que eram, antes de serem
por vós transformadas pela magia.
Ramatis
GESH – 31/11/2002
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