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Som, energia e transformação

D

edicada aos mistérios de Ísis e Osíris,
a Flauta Mágica, ópera de Wolfang
Amadeus Mozart, é uma das obras
mais ricas em conteúdo iniciático da
história da música. Johann Wolfgang
Goethe afirmou: “O grande público encontrará
deleite ao assistir o espetáculo, enquanto que,
ao mesmo tempo seu alto significado não escapará aos iniciados”.
Devemos entender que nesta ópera, Mozart
descreve a senda do candidato, que procura a
luz “pobre, nu e cego” (como todos nós, seres
espirituais adormecidos). Demonstra os passos
do Caminho, às suas Provas, nas quais prepara
o espírito para se tornar digno de entrar no Templo (Interior), que
é feito sem
ruído de
pedra nem
de martelo, em
que a luz
do Conhecimento
permanece
eternamente.
A música transcende a
matéria,
algumas
partes
do corpo
liberam
tensões e emoções; outras se expandem e absorvem os sons. Pitágoras, filósofo grego, recomendava cantar e tocar instrumentos musicais
todos os dias para remover do organismo emoções prejudiciais, tais como ansiedade, medo e
raiva.
O som, por ser um fenômeno vibratório, uma
ENERGIA, muitas vezes é tomado como manifestação do mundo inominável da incorporeidade, do invisível, portanto, extensão do sagrado.
A música faz parte de todas as culturas, não
há sociedade nem religião sem essa linguagem. A música invade todo o nosso ser fluídico,
fazendo com que ele experimente sensações
de quietude, alegria, leveza, paz e até mesmo

compaixão.
É um alimento para o espírito. Uma sílaba
muito usada desde a criação do Universo é o
OM ou AUM. O OM ou AUM é o som mais sagrado para os hindus.
Assim como na Ritualística da nossa Umbanda, os pontos cantados são verdadeiras
preces entoadas, que expressam a fé, a magia
ritualística. Cada ponto cantado tem sua singularidade e de uma musicalidade esplendorosa,
que quando cantados harmonicamente tornam
a gira tranquila, harmônica e equilibrada.
Os pontos cantados de raiz, dados por uma
Entidade Espiritual de fato e de direito, expressam mensagens, emoção, alerta, paz, harmonia, etc. Esses cantos movimentam uma linguagem metafísica que cada ser espiritual entende
de acordo
com seu
grau consciencional.
Com eles
as Entidades fixam
ou liberam
certas
energias,
dependendo do ponto cantado.
Essas
preces
cantadas
devem ser
entoadas
com o
coração,
sentidas e
interiorizadas.
A vibração da música é a mais alta vibração
que atinge o ser humano, desde os primórdios.
Por isso, caros irmãos, precisamos estar atentos
nas nossas escolhas, isto é, que tipo de alimento queremos proporcionar à nossa alma.
Informamos que as músicas desarmônicas
causam: ódio, medo, inveja, cólera, raiva, etc.
Músicas rítmicas (samba, rock, jazz) causam: agitação, euforia, alterações psíquicas e
dispersão mental; tons baixos produzem depressão.
Músicas leves, suaves e melodiosas ajudam
no metabolismo, na digestão e regula a circulação.

Caros irmãos, na impossibilidade de ouvir
os nossos pontos cantados ou mantras, para
auxiliá-los no equilíbrio corpo /emocional/espiritual; temos a relação de algumas músicas
clássicas que poderão nos ajudar em algumas
situações, como:
Para combater:
- o medo: música marcial;
- a preguiça: valsas, polkas e mazurcas;
- o esgotamento nervoso - ouvir em local
tranquilo: Danças Húngaras – Brahns; Rei dos
Gnomos – Schubert; Canção da Primavera –
Mendelson.
- os distúrbios pelo excesso de trabalho:
Fugas – Bach.
- a inveja e o ciúme: Prelúdio dos Mestres
Cantores – Wagner;
- o desânimo: peças de Strauss;
- a insônia: Valsas de Chopin.
Ao entoar os pontos cantados e/ou ouvir uma
bela música, lembre-se que é necessário sentir
e ter escuta, não apenas cantar ou ouvir. Sinta-os em sua alma e verá a harmonia em que seu
corpo irá vibrar e dançar; assim como a dança
cósmica do universo.
Maria Tereza Canteras
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Da Umbanda para o Médium

A

fé a busca de novos horizontes de
auxílio, verdade e resignação.
A compreensão é o caminho de
verdades postas em nosso destino
para que possamos dar o ensino
através da benevolência e da calma.
O amor é o maior sentimento que emerge do coração, ativando sentidos de vida,
revigorando esperanças esquecidas, ressurgindo novo alento para a caminhada da
nossa jornada. O amor é o maior sentimento
que emerge do coração, ativando sentidos
de vida, revigorando esperanças esquecidas,
ressurgindo novo alento para a caminhada
da nossa jornada.
Ensinar, educar, discernir porventura falha
de outrem, é por demais dificultosa essa
missão porque é necessário um policiamento
muito severo a quem vai elucidar coisas que

poucos sabem diferenciar.
A humildade é sinônima de Umbanda, que é
sinônimo de caridade, que nada mais é do que
a verdade a que todos nós estamos inclusos,
uns para dar, outros para receber; se você é
daqueles que dá sem interesse, esteja certo que
seu pagamento já está pronto, mas não deixe de
continuar a contribuir, e se você é dos que recebem, saiba justificar e agradecer, pois chegará a
sua vez de dar e verá o quanto é triste quando
não há ninguém para receber.
A Umbanda, médiuns, é o alicerce a todos
aqueles que pertencerem a ela, é ordenada para
aliviar sofrimentos e endereçar novos irmãos
para a cura de seus próprios erros e consequências. É, pois, a palavra de Oxalá.
A Umbanda gera amor, juventude e esperanças; é o bálsamo dos fracos e o alimento espiritual dos que crêem num mundo melhor e sadio.
Umbanda é lei, é amor, é verdade.
Umbanda é fé, justiça e caridade.
Umbanda é a palavra do Mestre através de
seus mentores.
Pai João da Costa
Psicografado por Wilson T. Rivas – Mestre
Ytaçuan
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Texto e Contexto

O

s últimos acontecimentos que temos visto e vivido no País devem
nos levar a algumas reflexões sobre
como estas manifestações refletem
no comportamento das pessoas e
não se trata apenas de opinar se está certo ou
errado, trata-se na verdade de entender o que
está mudando na atitude de cada um de nós.
É impossível ficar indiferente a tantas pessoas
questionando sobre absolutamente tudo e pouca
diferença faz o que está por trás ou quem está
com a razão, a questão é muito mais ampla.
O que nos leva a decidir por esse ou aquele
caminho? Qual a melhor política? Qual a melhor orientação religiosa? Todas essas questões necessitam que tomemos decisões que
vão refletir não só na nossa questão pessoal,
como certamente no rumo dos grupos aos quais
pertencemos, sejam eles familiares, religiosos,
associativos e etc...

Ao iniciarmos um estudo necessitamos de
ferramentas que norteiem o nosso aprendizado.
Essas ferramentas podem estar dentro de um
conceito, restrito ou amplo, de acordo com o
nosso grau de entendimento. À medida em que
vamos avançando neste aprendizado é natural
que os conceitos que tínhamos no início agora
necessitem de um maior aprofundamento e é
nisso que reside o verdadeiro aprendizado, evoluímos no nosso entendimento e avançamos na
nossa pesquisa.
“A natureza não dá saltos”
Mas, a medida em que nós avançamos nos
nossos conhecimentos as nossas dúvidas naturalmente também aumentam e esse é o alimento que nosso espírito precisa para evoluir, pois
assim como a natureza, nós, seres racionais,
também precisamos de estímulo para continuar
nossa jornada rumo a expansão consciencional:

Enxergar além do que as coisas se apresentam.
O aprendizado evolutivo traz com ele muita
decepção porque na mesma medida em que
passamos a enxergar a realidade deixamos para
trás a ilusão daquilo ou daquele que nos era
aparentemente inatingível e quando alcançamos
o Ídolo, o Mestre, vemos que, na verdade, era
apenas um reflexo, reflexo de nós mesmos, daquilo que na verdade sempre tivemos no nosso
interior mas que precisávamos que alguém nos
mostrasse, que fôssemos acordados por alguma
coisa ou alguém que ainda não tinha conseguido nos atingir.
E agora, o que vamos fazer com o aprendizado, com o Ídolo, com o Mestre?
Adorar, idolatrar, ajudar, ignorar, agradecer ou
simplesmente trilhar outro caminho na contínua
e constante busca de nós mesmos?
Outras realidades surgirão, outras buscas
começarão e novas realidades nos serão reveladas na medida justa da nossa capacidade de
percepção e só então perceberemos que essa
jornada só teve início e nunca terá um fim,
porque como disse alguém um dia: “Ainda não
existe a última resposta porque ainda não existiu a última pergunta”!
E, até lá, sejamos todos humildes o suficiente para saber que os nossos “saberes” ainda são
muito ínfimos diante de tanto que o Universo
tem a nos proporcionar.
Saravá fraternal,
Cristina Pedroso
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A Espada

N

o mundo profano, tem-se o costume
de considerar a espada como uma
tradição essencialmente guerreira e
portanto, motivo de temor. Não se
pode contestar que existe um aspecto guerreiro neste símbolo; porém, seu sentido
esotérico transcende seu caráter de violência e é
encontrado em várias Ordens e crenças religiosas, tais como no Islamismo, Cristianismo, bem
como na maior parte das demais tradições.
A própria tradição Hindu, que não poderíamos chamar de essencialmente guerreira,
possui também esse símbolo, como cita-nos o
Bhagavad-Gita. Segundo a Doutrina Islâmica,
no domínio social, o uso da espada na guerra,
é válida enquanto dirigida contra aqueles que

perturbam a ordem e unicamente, com o objetivo de reconduzi-los a essa ordem.
É claro que por conta dessa premissa, muito
sangue inocente já tingiu a terra; pois a decisão
do que está fora ou dentro da Ordem, geralmente é decidida por extremistas, sejam muçulmanos, católicos, protestantes, etc. No entanto,
este aspecto do uso da espada é o chamado pelos próprios Islamitas como o menos essencial.
Existe um outro aspecto em que ela simboliza a luta que o homem deve conduzir contra os
Inimigos da Luz e contrários à ordem e à
Unidade de Deus. A
guerra sempre estabeleceu o equilíbrio e a
harmonia (ou justiça)
e assim, proporcionou
a unificação de certo
modo, dos elementos
em oposição entre si.
Isso quer dizer que
o seu fim normal e sem
dúvida sua única razão
de ser, é a paz que só
pode ser verdadeiramente obtida pela submissão à vontade divina
colocando cada elemento em seu lugar com a
finalidade de fazê-los
todos concorrerem para
a realização consciente
de um mesmo Plano.
Citando novamente
a Tradição Islâmica,
existe uma frase de seu
Profeta, que era pronunciada toda a vez que
o exército muçulmano
voltava de uma expedição contra os inimigos
exteriores: - RAJÂNA
MIN EL JIHÂDIL-AÇGHAR ILA L-JIDÂDILAKBAR . (Voltamos da Pequena Guerra Santa para
a Grande Guerra Santa).
Se a guerra exterior era apenas a Pequena
Guerra Santa é porque só tinha uma pequena e
secundária importância, em face da Grande
Guerra Santa que era a guerra interna travada
dentro de cada um, contra seus próprios demônios. A Grande Guerra Santa, visa purificar
o Templo Interior de cada Guerreiro. É evidente, nessas condições, que tudo o que serve à

guerra exterior, pode ser tomado como símbolo
no que se refere à guerra interior, o que é o caso
em particular e em especial, da espada.
Podemos acrescentar que a espada é em
geral associada ao relâmpago ou considerada
como derivada dele, o que representa de modo
sensível, a forma bem conhecida da ESPADA
DE LUZ OU FLAMEJANTE (se entender-mos
que é o símbolo da Luz) ou, FLAMÍGERA (se
entendermos que sua Luz é apenas reflexo da
Luz do guerreiro que a empunha). Lembramos
porém que, todo símbolo verdadeiro encerra
sempre uma pluralidade
de sentidos que longe
de se excluírem ou de se
contradizerem, harmonizam-se e complementam-se mutuamente;
portanto, o assunto não
está encerrado; apenas
analisado sob alguns
aspectos.
A espada representa
também, o poder da
palavra; do Verbo Divino
ou de uma de suas manifestações. Quanto ao
gume duplo, representa
o duplo poder criador e
destruidor desta palavra. Esse simbolismo é
válido ainda para todo o
conjunto de forças cósmicas, de modo que sua
aplicação à palavra, é
apenas um caso particular, mas que, em razão
da concepção tradicional do Verbo e de tudo o
que nela implica, pode
ser tomado para representar em seu conjunto,
todas as outras aplicações possíveis. A espada
é associada também ao raio provocado pelas
nuvens, ao raio solar e também (assim como a
lança), ao eixo do mundo. A dualidade de seu
gume por estar associada ao próprio sentido do
eixo, refere-se mais diretamente às duas correntes inversas da Força Cósmica; ou, mais conhecidas como os Lados Claros e Escuros da Força.
Este simbolismo axial nos reconduz à idéia
de harmonização concebida como A Meta da
Guerra Santa, quer interior, quer exterior, pois

o eixo é o lugar em que todas as oposições se
reconciliam e desvanecem, entrando em equilíbrio perfeito. Assim, sob este ponto de vista,
a espada não apenas representa um meio mas
também o próprio fim a alcançar. Na Idade
Média, a espada era o Símbolo do Guerreiro ;
a distinção máxima que alcançavam apenas
os nobres de título ou profissão. O Bushidô ou
Código do Guerreiro Japonês, ensinava que
um Samurai deveria portá-la com sua lâmina,
impecavelmente polida, o que significaria refletir
em sua arma, sua própria alma, limpa e pura;
sem nódoas e de forma alguma poderia temer a
morte mais do que a desonra de um ato indigno
ou covarde. Sua honra, formada pelo seu Bushidô, seria sua testemunha.
Aliás, esta premissa é, ditas em outras palavras, a primeira instrução ministrada ao Iniciado. O Guerreiros, tanto da Idade Média como
atual, tinham e têm na espada, o seu símbolo
máximo de honra; não porque seja uma arma
que ceifa vidas humanas, mas porque é um
símbolo utilizado em defesa de um Código de
Honra fundamentado em ensinamentos de seu
Templo ou Círculo Interno. A posse da espada,
não significa de forma alguma o direito absoluto
de uso indisciplinado ou sua ostentação arrogante. Um Samurai tinha o direito de decapitar
um vassalo apenas para verificar se o seu Katana estava afiado; porém tinha também a obrigação de dar a própria vida em defesa destes
mesmos homens que viviam sob sua proteção.
Era a harmonia dos contrários.
Tanto nestas épocas remotas como em nossa
atualidade, a partir do momento em que nosso
Poderoso Círculo Interno de Força Luz e Poder,
adquire o direito ao seu símbolo máximo, representado pela espada, torna-se na realidade, um
Guerreiro da Luz, cuja sublime missão é projetar em sua lâmina translúcida de pureza, todo o
seu Esplendor, tornando-se então um Guia, cuja
missão principal é mostrar aos menos afortunados o verdadeiro caminho para o retorno à
Unidade de Deus e toda a Glória de seu Templo.
Cada Guerreiro, desde a Era Feudal até a de
Aquário, deve desejar sua espada esforçando-se por merecê-la e quando houver atingido
este objetivo, fazer jús à honra de possuí-la;
pois, a partir deste momento, ele não será mais
um homem comum. O Guerreiro e seu símbolo
sintetizam de algum modo, os dois aspectos de
“Tudo” em sua significação “Total”.
Extraído do livro “A Doutrina Secreta” de H. P.

Blavatsky
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Alimentos Transgênicos: uma realidade cada vez mais constante
Definição

A

limento Transgênico é qualquer
alimento cujo código genético tenha
sido modificado. Nesse processo, em
laboratório, há a introdução de um
novo gene ou fragmento de DNA nos
genes de uma determinada planta alimentícia.
O material inserido neste caso, provém de uma
variedade a qual esta planta não tem possibilidade de cruzamento por meios naturais.
A tecnologia de DNA recombinante altera os
genes da espécie ou introduz genes de outro organismo ao seu genoma. O gene que determina
a característica que se deseja obter é localizado,
isolado e incorporado no genoma da planta a
ser melhorada. Dessa forma, ela expressa proteínas que antes não expressava e adquire características novas e desejáveis. A transferência de
genes pode ocorrer entre diferentes espécies de
maneira que, por exemplo, uma qualidade presente numa leguminosa (feijões, grâo de bico,
lentilha, ervilha, etc.) possa ser transferida para
um cereal, transferência essa que não ocorreria
sem esse manejo tecnológico.
O objetivo é otimizar a produtividade, al-

cançar resistência à pragas e doenças que
acometem as plantações, possibilitar o uso de
herbicidas e aumentar determinados teores de
nutrientes. Sendo assim, pode-se de maneira
prática e eficaz alterar a função de um gene pré-existente em uma planta, ou incorporar nesta
um único gene diferente, correspondente a uma

determinada característica que se deseja obter.
Um breve histórico da indústria de alimentos transgênicos
•
Década de 60: Surge a engenharia
genética ou tecnologia do DNA recombinante,
com técnicas que possibilitam a manipulação
do ácido desoxirribonucleico (DNA) (LAJOLO,
NUTTI, 2003)
•
Em 1984: surgiram os primeiros vegetais transgênicos (LAJOLO, NUTTI, 2003).
•
Em 1986: o tomate recebeu genes bacterianos (LAJOLO, NUTTI, 2003).
•
Em 1989: o milho, o tomate e o fumo
receberam genes de uma bactéria entomopatogênica (nociva aos insetos), o Bacillus thurigiensis (LAJOLO, NUTTI, 2003).
•
No inicio dos anos 1990, no Brasil: produtores da região Sul iniciaram o cultivo de soja
modificada originária da Argentina, porém a
questão ainda não era regulamentada na época.
•
Em 1994, nos Estados Unidos: foram
autorizadas para comercialização, as culturas
transgênicas de alimentos (NODARI; GUERRA,
2003).
•
Em 1998, no Brasil: a venda dos transgênicos foi proibida, devido a uma ação judicial
do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
•
Em 2000, em Montreal, Canadá: foi assinado por 176 países o Protocolo de Cartagena
ou Protocolo Internacional de Biosegurança, o
qual permite um controle maior sobre os organismos modificados geneticamente (OGM`s).
Tal protocolo impõe condições para o comércio
internacional dos produtos transgênicos, sendo
que seus pontos principais são: o princípio de
precaução e a rotulagem dos produtos transgênicos (NODARI; GUERRA, 2003).
•
Em 2001, no Brasil: o decreto nº
3.871,de 18 de julho de 2001, estabelece que
deverão ser rotulados os alimentos embalados,
destinados ao consumo humano, que contenham ou sejam produzidos com organismos
geneticamente modificados, cuja presença seja
superior a 4% do produto (é importante ressaltar que essa quantia se refere à presença não
intencional de organismo geneticamente modificado) (BRASIL, 2001).
•
Em 2003, no Brasil: foi formulada uma
nova MP, a qual autorizou a comercialização de
transgênicos no país.
•
Em 2005, no Brasil: a lei nº 11.105, de

24 de março de 2005, que é a lei da biosegurança, estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados e
seus derivados; essa lei também foi responsável
pela criação da Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança (CTNBio), cujo objetivo é a regulamentação do setor de biotecnologia.
•
Em 2011: pesquisas da ISAAA, a qual
é uma entidade que realiza pesquisas globais
sobre este assunto, apontou que cerca de 160
milhões de hectares receberam sementes transgênicas, representando um aumento de 8% em
relação ao ano anterior. De acordo com suas
pesquisas, os Estados Unidos representam o
principal país em cultivo de produtos agrícolas
transgênicos, sendo seguido pelo Brasil, que é o
segundo maior neste ranking.
Finalidade dos transgênicos / Aspectos positivos
•
Há aumento na produtividade das plantações (CAVALLI, 2008);
•
As empresas detentoras da tecnologia
de engenharia genética argumentam que os
organismos geneticamente modificados podem
suprir as deficiências da produção de alimentos, podendo ser um singular instrumento para
o eficaz abastecimento da população mundial
e combate à fome. Desta forma, defendem a
adesão desta tecnologia para a produção de
sementes transgênicas em larga escala.
•
Por meio da indústria de alimentos transgênicos, foram produzidos variedades de alimentos com características melhoradas, como
a cenoura mais doce e contendo doses extras
de beta-caroteno (espécie de pró-vitamina A), o
arroz com mais proteínas, a batata com retardo
no escurecimento, o melão com maior resistência aos danos que acometem sua produção, o
milho resistente às pragas, a soja com genes de
castanha-do-pará que possibilita aumento do
seu valor nutritivo, o tomate longa vida (este foi
o primeiro alimento transgênico a ser comercializado) e a ervilha com genes que permitem sua
conservação por mais tempo (CAVALLI, 2008)
Aspectos negativos
A produção e comercialização de alimentos
transgênicos oferecem riscos á agricultura do
país, à saúde do consumidor e ao nosso meio

ambiente, além de haverem escassas publicações científicas sobre esse tema, conferindo
uma certa insegurança em relação ao seu consumo e produção.
•
Riscos para a agricultura
Os produtos transgênicos são protegidos por
patentes, o que significa que o agricultor que
optar por produzi-los terá que pagar por royalties para a empresa detentora dessa tecnologia.
Sendo assim, há um aumento da dependência
do agricultor em relação às empresas multinacionais do setor.
Isto acontece pelo fato que devido a uma regra contratual, o agricultor não pode utilizar as
sementes do plantio anterior, sendo obrigado a
efetuar a compra das sementes transgênicas por
safra. Caso ele decida por se desfazer completamente das plantações transgênicas, enfrenta
uma grande dificuldade, a qual pode acontecer
naturalmente com qualquer plantação, já que
se ele optar por não mais plantar essas variedades, existe a possibilidade de ainda nascer uma
delas em meio à plantação convencional. Então,
se o agricultor desistir de produzir as espécies
transgênicas, além de estar passível a esta
intercorrência natural, ele poderá também ser
intimado a pagar uma multa e mais royalties.
Por fim, há ainda o risco de haver contaminação das demais lavouras. Tal contaminação
pode ocorrer por meio de insetos ou até mesmo
por meio do vento. É o caso do milho. Dessa
forma, se não haver um delineamento adequado de espaço entre as lavouras transgênicas e
as convencionais, o risco destas últimas serem
contaminadas pelas primeiras é iminente, podendo prejudicar inesperadamente o agricultor
no momento da venda de seus produtos. Devido
a este fato, acontece frequentemente a perda
de contrato desses agricultores, já que o cliente
estava interessado em um produto não transgênico.
• Riscos para a saúde
A tecnologia do DNA recombinante possibilita a transferência específica de novos genes
para uma planta, modificando, portanto, o seu
código genético. Essa alteração envolve resultados intencionais, relacionados à característica
do gene incorporado, e resultados não intencionais, consequentes dessa manipulação (LAJOLO; NUTTI, 2003).
Os riscos potenciais estão, portanto, associados ao novo DNA inserido, ao produto de

expressão desse DNA (proteína) ou a resultados
não intencionais, como por exemplo a alteração
da expressão de algum gene do próprio alimento devido à esta inserção, o que pode produzir
uma substancia indesejável no mesmo (LAJOLO; NUTTI, 2003).
A simples ingestão de DNA adicional não
é considerada maléfica, já que o DNA/RNA
contido na composição de diferentes alimentos é ingerido naturalmente por meio da dieta
habitual. Porém, essas proteínas resultantes da
manipulação genética que ocorre nos alimentos
transgênicos é que podem ser tóxicas, possuir
efeito anti nutricional no organismo ou provocar
alguma alteração no valor nutricional do produto final (LAJOLO; NUTTI, 2003).
Em relação aos riscos potencias à saúde, os
cientistas apontam como os principais:
1) Aumento das alergias
Quando se introduz um gene de um ser em
outro, novos compostos podem ser produzidos
nesse organismo, como proteínas e aminoácidos. Caso este organismo alterado geneticamente for um produto alimentício, sua ingestão pode
provocar alergias em amostras significativas da
população, devido a essas novas substâncias
que foram formadas. Um exemplo disso é o resultado de uma pesquisa conduzida pelo Instituto de Nutrição de York, Inglaterra, em 1999, o
qual constatou o aumento de 50% nos casos de
alergias aos produtos à base de soja, afirmando
que o resultado poderia ser atribuído ao consumo de soja transgênica.
Outro fator preocupante é que se o gene de
uma espécie que desencadeia alergia em algumas pessoas for utilizado para formular um
produto transgênico, esse novo produto também
pode causar alergias, já que ocorre uma transferência das características daquela espécie. Foi
o que aconteceu nos Estados Unidos: reações
em pessoas alérgicas culminaram na proibição
da comercialização de uma espécie de soja
que continha gene de castanha-do-pará (a qual
naturalmente provoca alergia em determinadas
pessoas).

introduzem nos produtos transgênicos genes
(chamados marcadores) de bactérias resistentes
a antibióticos. Desta forma, há a possibilidade
de quem ingere esses alimentos desenvolver
uma resistência elevada aos antibióticos. Em
outras palavras, este fato pode colaborar para a
redução ou anulação da eficácia dos remédios à
base de antibióticos, o que é uma séria ameaça
à saúde pública do país.
3) Aumento das substâncias tóxicas
Existem plantas e microorganismos que naturalmente possuem substâncias tóxicas, as quais
têm como finalidade os protegerem em relação
aos inimigos específicos de sua espécie, como
por exemplo, os insetos. Na maioria das vezes,
não trazem malefícios ao ser humano. Por outro
lado, se o gene de uma dessas plantas ou de
um desses microorganismos for incorporado a
uma determinada plantação, há uma probabilidade de que o nível dessas toxinas eleve-se
significativamente, sendo prejudicial às pessoas
e animais que a ingerirem e a determinados
insetos que beneficiam nosso ecossistema. Este
fato foi constatado com o milho transgênico Bt,
que é capaz de eliminar lagartas de uma determinada espécie de borboleta, a espécie monarca, que é um agente polinizador.
4) Maior quantidade de resíduos de agrotóxicos
Com a introdução de genes resistentes aos
agrotóxicos em determinados produtos transgênicos, as pragas e as ervas-daninhas poderão
desenvolver a mesma resistência, tornando-se
demasiadamente resistentes a estes produtos
químicos. Por exemplo, a soja Roundup Ready
tem como característica resistir à aplicação do
herbicida Roundup (glifosato). Consequentemente, haverá necessidade de aplicação de
quantidades elevadas de veneno nas plantações, o que representa uma maior quantidade
de resíduos tóxicos nos alimentos que nós ingerimos. No Brasil, a Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária) autorizou em 2004 o
aumento em cinquenta vezes do limite de glifosato, permitido em alimentos à base de soja.

2) Aumento de resistência aos antibióticos
A fim de comprovar que a alteração genética foi conduzida com sucesso, os cientistas

5) Passagem de gene exógeno para a corrente sanguínea da gestante

A transformação de uma espécie influencia
na composição dos alimentos que serão gerados a partir dela. Exemplo disso é o fato de que
estudos já comprovam que a proteína inseticida
que o milho transgênico Bt carrega em todas as
suas células foi encontrada no sangue de bebês,
ainda no útero da mãe (CFN, 2012).
• Riscos ao meio ambiente
A produção de transgênicos representa um
risco ao meio ambiente, uma vez que pode
haver liberação do material genético do organismo geneticamente modificado (OGM) para o
ambiente, após rompimento celular do mesmo.
Outros riscos ambientais podem ocorrer em
virtude do aumento de resíduos de pesticidas,
pois como foi exposto anteriormente, alguns dos
produtos transgênicos adquirem resistência aos
efeitos dos agrotóxicos, sendo necessário então
um uso mais intenso deste produto. A consequência disto é que estes resíduos poderão se
dispersar para os rios e solos, contaminando
o lençol freático e reduzindo a potabilidade da
água.
Algumas espécies que eram antes cultivadas
para serem consumidas na alimentação, estão
sendo modificadas para o desenvolvimento de
produtos farmacêuticos e químicos. Essas plantas modificadas poderiam fazer uma polinização
cruzada com espécies semelhantes e, desta
forma, contaminar plantas utilizadas exclusivamente na alimentação.
Os impactos da produção de transgênicos
no meio ambiente são irreversíveis. A partir do
momento que os transgênicos são liberados na
natureza, não há mais a possibilidade de reverter os efeitos provocados nos ecossistemas ou
controlar os processos de transgênese espontânea que possam ocorrer, já que é impossível
retirar da natureza os genes que foram artificialmente inseridos numa planta.
Estudo recente: Transgênicos causam até três
vezes mais câncer em ratos.
Estudo conduzido por uma universidade francesa, o qual foi publicado em 19/09/2012 pela
revista “Food and Chemical Toxicology”, apontou que camundongos alimentados com alimentos transgênicos sofrem de câncer com mais
frequência e morrem antes do que os demais.
Para fazer a pesquisa, 200 camundongos
foram alimentados por até dois anos, de três
maneiras diferentes: apenas com milho OGM
NK603, com milho OGM NK603 tratado com

Roundup (o herbicida mais usado do mundo) e
com milho não transgênico tratado com Roundup.
Os dois produtos (o milho NK603 e o herbicida) são propriedade do grupo americano Monsanto. Durante o estudo, o milho integrava uma
dieta equilibrada, em proporções equivalentes
ao regime alimentasexos, houve entre duas e
três vezes mais incidência de tumores.
Os tumores apareceram na pele e nos rins
de machos alimentados com
transgênicos até
600 dias antes
que nos roedores
indicadores. No
caso das fêmeas,
que tiveram tumores nas glândulas mamárias, a
doença apareceu
em média 94 dias
antes naquelas
que receberam
OGM.
Como identificar se um alimento é transgênico?
Para identificar
se um alimento
é transgênico, o
consumidor poderá verificar no
rótulo do mesmo
as seguintes informações:
• Presença
do símbolo de
Transgênico localizado na região
frontal do rótulo.
Representado pelo
triângulo equilátero amarelo, contém neste uma letra T. No caso
de a embalagem não ser colorida, o triângulo
pode ser preto, impresso sobre fundo branco.
• Presença da frase ou outra equivalente
“Contém milho transgênico”.
• Presença do nome da espécie doadora
do gene no local reservado para a identificação
dos ingredientes. Por exemplo: “Geneticamente

modificada a partir de agrobacterium SP“.
Alimentos transgênicos encontrados nos
supermercados
Os alimentos transgênicos que atualmente
estão presentes nas prateleiras dos supermercados são algumas variedades de óleos de soja,
farinhas e grãos (milho e soja), molhos e condimentos, enlatados, sopas e pratos prontos,
sobremesas lácteas, cereais matinais, chocolates e balas, biscoitos e salgadinhos,
pães e bolos,
sucos industrializados, margarinas,
macarrões e massas e congelados.
O consumidor
poderá saber quais
são as marcas
de cada produto
alimentício relatado acima, no site
do Greenpeace, no
link http://www.
greenpeace.org.
br/consumidores/
guiaprint.php.
Como pôde
ser observado
ao longo dessa
matéria, a comercialização de
alimentos transgênicos é uma
realidade cada vez
mais constante no
Brasil e no mundo, porém ainda
representa uma
atividade muito
polêmica e envolta
em insegurança,
já que há varias
possibilidades de
riscos à saúde humana e ao ecossistema e há
poucos estudos científicos que validam a segurança na produção e consumo desses produtos.
Desta forma, a recomendação mais coerente
e saudável é que haja preferência pelos alimentos naturais e orgânicos, os quais são isentos
de contaminação por substâncias químicas, não
sofrem alteração no seu material genético, pos-

suem melhor valor nutricional e não oferecerem
danos à nossa saúde e ao meio ambiente.
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Descendentes dos Filhos de Noé

São estas as gerações dos filhos de Noé,
Sem, Cam e Jafé; e nasceram-lhes filhos depois
do dilúvio.
Os filhos de Cam: Cuxe, Mizraim, Pute e
Canaã.
Cuxe gerou a Nimrode, o qual começou a ser
poderoso na terra.
Foi valente caçador diante do SENHOR; daí
dizer-se: Como Ninrode, poderoso caçador diante do SENHOR.
O princípio do seu reino foi Babel, Ereque,
Acade e Calné, na terra de Sinar.
Daquela terra saiu ele para a Assíria e edificou Nínive, Reobote-Ir e Calá.
E, entre Nínive e Calná, a grande cidade de
Resém.
A Torre de Babel
Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar.
Sucedeu que, partindo eles do Oriente,
deram com uma planície na terra de Sinar; e
habitaram ali.
E disseram uns aos outros: Vinde, façamos
tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume, de argamassa.
Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma
cidade e uma torre cujo tope chegue até aos
céus e tornemos célebre o nosso nome, para
que não sejamos espalhados por toda a terra.
Então, desceu o SENHOR para ver a cidade e
a torre, que os filhos dos homens edificavam; e
o SENHOR disse: Eis que o povo é um, e todos
têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo; agora não haverá restrição para tudo que
intentam fazer.
Vinde, desçamos e confundamos ali a sua
linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro.
Destarte, o SENHOR os dispersou dali pela
superfície da terra; e cessaram de edificar a
cidade.
Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel,
porque ali confundiu o SENHOR a linguagem de
toda a terra e dali o SENHOR os dispersou por

toda a superfície dela”.
Voltemos às páginas do tempo, ao período
passado, pouco depois do dilúvio. Desde aqueles dias o homem começou a migrar para o
oriente (leste) e aconteceu que pelo caminho
encontraram uma planície na terra de Sinai e ali
fizeram morada.
Foi nesta terra de Sinai que a cidade da
Babilônia foi construída e esta terra tornou-se
conhecida mais tarde como Mesopotâmia.
Aqui os rios Tigres e Eufrates tiveram armazenados ricos depósitos de terra que podiam
produzir grãos em abundância. Porém, existiam certas desvantagens, as quais teriam que
afrontar
as pessoas que
habitavam essa
terra, que
estava
superlotada de
animais
selvagens,
os quais
eram um
perigo
constante
para sua
segurança
e paz.
Obviamente,
qualquer
pessoa
que
pudesse proporcionar proteção contra estes animais
selvagens, receberia grande clamor por parte da
sua gente.
E assim um homem grande e poderoso, cujo
nome era Nimrode apareceu em cena.
Ficou famoso como um grande caçador de
animais selvagens.
Nimrode foi um poderoso caçador, o que o
fez famoso dentro dessas nações primitivas.
Como declarado nas Escrituras, tornou-se poderoso na Terra, era um líder famoso nos eventos
mundiais. Nimrode era tão poderoso e era tão
grande a impressão que causou na mente dos
homens, que o oriente está atualmente repleto

de tradições de seus feitos extraordinários.
Tendo obtido grande prestígio entre o povo,
Nimrode estabeleceu um sistema para obter
melhor proteção. Em vez de lutar constantemente com os animais selvagens, por quê não
organizar as pessoas em cidades e rodeá-las de
parede para abrigo? Em seguida, por quê não
organizar estas cidades em um reino e escolher
um rei para reinar sobre eles? Obviamente, este
era o pensamento de Nimrode, porque a Bíblia
nos diz que organizou este reino! E assim o reinode Nimrode foi estabelecido como o primeiro
reino mencionado na Bíblia.
Todos esses avanços feitos por Nimrode
poderiam ter sido bons, mas Nimrode foi um

Semíramis: Ancient woman of mystery

reinante não temeroso de Deus. A Escritura diz
que era poderoso. Não se indica que tornou-se
famoso e poderoso politicamente, mas a expressão também tem um significado hostil. Esta
expressão vem do hebraico Gibor, que significa
“tirano”, enquanto o nome Nimrode significa rebelde. Como diz a enciclopédia judaica, Nimrode foi aquele que fez as pessoas se rebelarem
contra Deus.
Esta mesma natureza de Nimrode pode ser
vista também na expressão de que era um
poderoso caçador diante do Senhor. A palavra

“diante” neste caso, também denota um significado hostil.
Nimrode, o rei-sacerdote da Babilônia morreu. De acordo com as lendas, seu corpo foi
cortado em pedaços e queimado, e os pedaços
foram enviados para várias áreas.
A morte de Nimrode foi lamentada pelas
pessoas da Babilônia. Mas mesmo depois de
morto, a religião babilônica, na qual ele teve um
papel proeminente, continuou e se desenvolveu
ainda mais, sob a liderança de sua esposa.
Depois da morte de Nimrode, sua esposa, a
rainha Semíramis, o proclamou como o Deus
Sol. Mais tarde, deu à luz a um filho ilegítimo,
proclamou que seu filho, de nome Tammuz,
não era mais que o mesmo Nimrode renascido.
Agora, a rainha mãe de Tammuz, sem dúvida
que havia ouvido a profecia da vinda do Messias, que nasceria de uma mulher, porque esta
verdade era muito conhecida desde o princípio.
A rainha Semíramis afirmou que seu filho foi
concebido de forma sobrenatural e que ele era
a semente prometida, o “salvador do mundo”.
Mas não somente era o pequeno adorado, mas
também a mãe o era igual ou mais que o filho.
A maioria da idolatria babilônica era apresentada através de símbolos - por isso era uma
religião de mistério -. O bezerro de ouro, por
exemplo era um símbolo de Tammuz, filho do
Deus Solar. Como se considerava que Nimrode
era o Deus Solar o Baal, o fogo era considerado
como seu representante na terra. Se acendiam
candelabros e fogos ritualísticos em sua homenagem. Nimrod também era simbolizado
por meio de símbolos solares, peixes, árvores,
colunas e animais.
Séculos mais tarde, Paulo deu uma descrição que detalha perfeitamente o caminho que
as pessoas da Babilônia seguiu; “Porque tendo
conhecido a Deus, não o glorificaram como
Deus nem deram graças; mas tornaram-se tolos
em seus pensamentos e seu iludido coração foi
obscurecido. Dizendo-se sábios, tornaram-se
enganadores e tornaram a incorruptível glória de
Deus, em algo semelhante a imagem do homem
corruptível e de aves e de animais quadrúpedes
e de serpentes ..., os quais mudaram a verdade
de Deus pela mentira honrando e servindo a
criação em vez do Criador, que é eternamente
bendito. Amém... Por isto Deus os entregou a
paixões vergonhosas”.
Este sistema de idolatria se espalhou da
Babilônia para as nações, pois foi deste local de

onde os homens foram dispersados sobre a face
da terra. Como saiam da Babilônia, levavam
consigo sua idolatria babilônica e seus símbolos
misteriosos.
...Continuação na próxima edição...
Fabiana Dutra
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No Reino da Dona Pomba Gira
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ada de novo acontecerá. Já me acostumei a deixar o corpo e a ganhar o
infinito. Nem sempre fico sabendo
por onde andarei, mas o que importa
é o sentimento de liberdade. A liberdade é o clamor de libertação do ser espiritual
em conflito com sua essência. Conflito causado
pelas amarras adquiridas no caminho da sua
existência, durante a sua caminhada no universo natural dentro do seu karma constituído.
Em uma tarde daquelas que no horizonte o
sol vai se apagando e a noite vai chegando, um
grito de liberdade ecoa pelo universo afora. É o
grito de socorro das almas aflitas que pedem ao
firmamento luz. A luz se faz, mas a escuridão é
tanta que ela se desfoca surgindo vários pontos
luminosos em diferentes graus.
Eu estava em minha casa em estado de meditação, quando surge uma luz muito forte. Foi
preciso que ela chegasse de uma forma que não
alterasse a minha consciência e transformasse
o meu ser ainda em busca do que eu não sabia
ou não estava preparado para o seu recebimento de forma total.
Nesse instante comecei a entender a necessidade da penumbra para que o meu ser
não fosse agredido, da necessidade de ter uma
caminhada harmoniosa ao alcance da minha
mente. À medida que os meus passos iam se
abrindo de acordo com a expansão da minha
consciência, melhor eu entendia o porquê da
luz não estar brilhando com a mesma intensidade. Voltei-me para o meu interior deixando a
luz penetrar no centro do meu corpo, no meu
santuário, na minha câmara de reflexão, no
meu coração.
A adaptação fora do corpo denso é muito
complexa, mas estou acostumando. O corpo
astral fica ligado ao corpo e, consequentemente,
sofre todas as emoções do corpo astral.
No outro lado da matéria densa o sentimento
de liberdade é um pouco ilusório. Ainda esta-

mos presos de alguma forma à matéria. Apesar
de estar num corpo com muitas limitações, é
possível ir além da vida do ego.
A viagem começa a acontecer de maneira tranquila. Como já relatei antes, o mundo
astral é tão diversificado quanto o mundo que
conhecemos. Há coisas iguais à arquitetura
da terra. Muitos seres que habitaram o corpo
hoje estão do outro lado, continuam com as
mesmas propostas de vida e os sentimentos às
vezes não muito condizentes com a evolução da
humanidade. Não basta fazer a transmigração
da terra para o outro lado que a vida melhora.
Muito tempo se perde com coisas pequenas. As
consequências não são boas para quem vive o
agora sem propostas infinitas.
A estrada
é de terra
avermelhada, vegetação dos dois
lados, o luar
favorece a
minha caminhada. Um
vento frio envolve o meu
corpo astral.
O corpo
físico estendido no meu
quarto sentia
as mesmas
emoções e
sensações
da variação
do corpo
astral. O corpo astral tem uma rotação, ora acelerada, por
vezes mais lenta. Acredito que essa vorticidade
é que mantém a harmonia desse corpo fluídico
e o faz transparente e muitas vezes grosseiro.
Não posso deixar de apreciar a lua prateada que ilumina o meu caminhar. A lua guarda
muitos mistérios. Ela penetra com sua doçura o
nosso âmago e deixa o nosso pensar mais aberto para coisas novas. Ela é a própria figura da
maternidade, inspiradora dos poetas e boêmios.
A sua beleza traz paz ao coração. Quanta beleza
e harmonia nesse astro que simboliza a grande
mãe Iemanjá.
A caminhada estava tranquila, mas o cansaço já estava chegando, estava com um pouco

de sede, parei em frente a uma figueira para
refletir a respeito do que estava ocorrendo. A
lua cobria com o seu manto as folhas da árvore.
Tinha a sensação das ondas do mar quando o
vento tocava as folhas. As folhas ficavam com
um prateado esverdeado, que paz aquilo tudo
me trazia. Era a própria liberdade que o ser
procura quando está consigo mesmo. A liberdade está na alma e não na matéria, no corpo
físico é apenas um lampejo do que pode ser a
verdadeira liberdade. Ter liberdade requer muita
responsabilidade e respeito aos diferentes.
Além da sede comecei a ter fome. Achei estranho estar vivenciando o outro lado da matéria densa e estar com necessidades fisiológicas.
No corpo das emoções ainda temos todas essas

sensações e necessidades prementes do corpo
físico. O corpo físico é uma cópia do corpo astral. Tudo isso explica como os seres desencarnam e continuam com as suas manias. Como
vivemos das emoções e pouco do espírito. O
corpo dos desejos provoca muitas distorções no
corpo físico, além das doenças que muitas das
vezes a medicina não consegue identificar. Os
nossos vícios nos prejudicam muito do outro
lado.
Resolvi sentar debaixo da figueira para ganhar mais disposição para continuar a minha
empreitada nesse mundo diferente do meu cotidiano. Pena que não era época de ela produzir
os seus deliciosos frutos.

Os meus ouvidos sentiram que algo acontecia
ao longe, parecia que iria ter companhia. Por
um momento senti um pouco de receio, pensei:
seja lá o que for vou firmar o meu pensamento
na minha entidade de guarda.
Era um ser de pele cor de oliva escura, de
cabelos longos que brilhava ao luar, vestia uma
saia longa e muito colorida, corpo esguio, rosto
alongado, olhos pretos de olhar firme e com
expressão de quem não gosta de muita conversa. A sua presença não me assustou, senti
que havia afinidade espiritual entre nós. Logo
veio um ponto que cantamos em nosso terreiro:
“Vinha caminhado a pé, para ver se encontrava
minha pomba cigana de fé, ela apareceu e leu
minha mão, e disse toda verdade, mas eu só
queria saber onde mora pomba-gira cigana de
fé”. O meu sentimento foi de alegria e a minha
intuição me alertava que aquela era a Senhora
Pomba Gira Cigana. Encontrar uma entidade
dessa magnitude, de uma grandeza e brilho que
os meus olhos ainda não haviam visto era muito
para mim, um ser encarnado com muitos defeitos, mas de muita fé.
Solicitei a ela que me dissesse o que eu
estava fazendo lá e qual era o motivo da minha
viagem por aquelas bandas. Ela falou que eu
iria até um local onde existia um santuário no
meio das matas virgens onde poucos passaram.
Não questionei onde ficava o local. Mas, antes
me foi dito que eu haveria de me submeter a
algumas provas para saber se estava disposto
a ir. Como se diz que quem tem fé não questiona o mundo espiritual, segui em frente. Tudo é
uma questão de confiança e vontade. Por dentro
estava temeroso, foi quando ouvi o vento vibrar
em todas as direções formando uma grande
orquestra que eu jamais tinha ouvido igual. Era
um som transcendental, apareceu uma grande
quantidade de pirilampos que iluminavam a
terra avermelhada. A luz da lua deixava aquele
chão natural como um tapete vermelho.
Quais seriam as provas que eu deveria cumprir? - perguntei a minha alma peregrina. Eu
sempre fui tinhoso nas minhas propostas e
não iria sucumbir nesse momento de provas. A
Senhora dos Mistérios da noite disse quais os
percalços que eu iria passar. Fiquei um pouco
receoso. A senhora falou muitas coisas. Ela se
despediu e girou o seu corpo astral, voltei a
ficar só, de baixo da figueira.
Em um impulso coloquei o meu corpo para
frente e comecei a andar. De repente o céu

escureceu como se caísse em uma noite profunda. Ouvi gritos, gemidos, músicas estridentes,
vozes, vi figuras estranhas, me senti só no meio
daquela escuridão, os pirilampos sumiram,
assim como as estrelas e a lua. Apenas o meu
ser estava ali. A minha intuição dizia para eu
caminhar sem medo.
Com muito sacrifício e vontade dentro de
mim avancei por dentro daquela escuridão que
fazia com que o meu íntimo ficasse atordoado.
Tudo volta ao normal, o luar volta a iluminar
os meus caminhos. Uma voz fala aos meus
ouvidos: “o que acabastes de enfrentar é a
sua própria sombra. Esse é um requisito para
o crescimento. ‘Conheça–te a ti mesmo que
conhecerás o universo e os Deuses”. A solidão
é o encontro do Ser com as suas dimensões
espirituais.
A caminhada é solidária, mas o crescimento é solitário. Sempre estaremos a sós com a
nossa consciência, não importa a multidão ao
nosso redor.
De repente uma tempestade se avultava no
horizonte, nuvens escuras vinham rolando sobre
uma ventania que trazia muita poeira vermelha.
Do nada, a minha direita sobre o barranco
visualizei um casebre de pau-a-pique coberto de
sapé. Ao lado do barranco havia uma entrada
muito rude, escadas cavadas na própria terra,
com algumas flores de cores fortes e um perfume forte e doce.
Não tinha muita ou nada de opção para
escapar da tempestade que se horizontava. Subi
as escadas sem pedir licença a ninguém. Quando alcancei o último lance da escada avistei um
belo lugar com muitas flores diferentes das anteriores. Bati palmas e nada. Resolvi entrar no
casebre. Fui logo abrindo a portinhola e adentrando. Que surpresa agradável. O local era de
uma sutileza e de uma paz indescritíveis. Nas
paredes laterais muitos símbolos e na parede do
fundo havia duas portas laterais, havia também
uma mesa semelhante a um altar com alguns
apetrechos ritualísticos.
Observei o ambiente e logo senti uma vibração a indicar que alguém estava a me observar.
De uma das laterais surgiu uma senhora
de meia idade, de cor escura e cabelos negros
como a noite. Lá fora a tempestade estava forte,
trovões e raios iluminavam o casebre através
das frestas da janela feitas de bambu. Parecia
que a tempestade não findava.
Pedi desculpas pela invasão, e expliquei que

eu não tinha para onde ir. Ela me olhou, eu baixei a cabeça e fiquei pensativo. E agora como
vou sair deste lugar – pensei. Frente a frente
com essa senhora. Ela deu um sorriso com
muita sinceridade e disse: “não se perturbe por
isso, aqui é uma parada obrigatória para aqueles que viajam na sua busca interior. Você é
corajoso, o caminho é perigoso, cheio de obstáculos, são muitos os atalhos e passagens ilusórios. Vou lhe dar uma poção para beber que lhe
fortificará, assim podes voltar à sua rota”.
A senhora trouxe uma cabaça com um líquido dentro acompanhada de uma taça de pedra
bem trabalhada com alguns símbolos em volta.
Perguntei a ela se não havia algo para comer.
Ela disse que o necessário para minha caminha
era aquele suco de ervas e algumas frutas, o
que iria proporcionar a energia necessária por
um bom tempo. Disse ainda que encheria uma
pequena cabaça para que eu tomasse se me
sentisse fraco. Ela me deu também uma poção
para jogar para trás assim que começasse o
novo percurso. A tempestade já havia passado. Ela sorriu, o meu corpo astral estremeceu,
olhei para a dita mesa e pedi para chegar mais
perto. Ela permitiu que chegasse mais perto. As
minhas energias já estavam bem depois do dito
suco.
Fiquei de frente da mesa, senti uma vibração no meu ser impressionante, ela colocou a
mão no meu ombro e disse: “daqui em diante a
viagem será um pouco mais tranquila”. Perguntei quem ela era. Sou a guardiã do caminho que
leva ao santuário das Pombas-Gira que comandam a parte passiva da humanidade em determinados grupos afins. Leve a minha saudação e
minhas forças no seu caminhar o meu nome é...
Ela levou-me até a escada e deu um belo
sorriso de despedida.
Despedimo-nos e voltei à estrada. O impressionante é que não havia sinais de chuva na
estrada. Olhei para ver se a entidade estava
olhando. Não havia mais o casebre e nem a
Dona Pomba Gira. Pensei logo que os seres
desse lado podem plasmar o que eles querem
com força de vontade. O que nos falta em nossa
caminhada é força de vontade. Queremos que
tudo ocorra sem sacrifícios. Por isso que às
vezes somos presas de alguns seres encarnados
que nos escravizam através do conhecimento.
O nosso amado Cristo disse: “que poderíamos
fazer o que ele fez ou até mais do que Ele”. Que
bondade esse ser tinha no coração. Que sabe-

doria.
Voltei a caminhar com mais disposição
depois daquela poção dada pela Dona Pomba
Gira. O céu estava lindo e a lua brilhava intensamente sobre o meu caminho. Lembrei-me de
um ponto: “Oh luar, oh luar, oh luar, ele é filho
da lua, quem quer caminhar na paz grite pelo
seu Tranca Ruas”.
Estou mais à vontade, o corpo astral está
mais expansivo, a mente está tranquila e com
as forças reavivadas. O meu íntimo dizia que
outras surpresas estavam se aproximando.
Sem mais nem menos, na minha frente
surgiu um redemoinho, começou com um pequeno núcleo de poeira que logo ganhou uma
dimensão surpreendente. Dentro desse núcleo
ouvi uma voz horrível, vi muitos braços longos
que tentavam me alcançar. Recuei e gritei com
muita força de vontade chamando pelo Exu
Guardião que me assiste. No mesmo instante
uma corrente de vento dissipou o redemoinho.
Lembrei-me da poção para jogar atrás da minha
costa. Acredito que a poção era para ser usada
para apagar os meus passos e assim sumir com
o meu rastro.
Tudo na vida é uma conquista, às vezes
queremos muitas coisas que não estão ao nosso
alcance, mas como bom geminiano vivo como
posso.
Lembrei-me da existência da estrada que
o Sr. Tiriri
sempre se
referia. Parei
um pouco fiz
uma prece
mentalmente. Cantei
um ponto em
seu louvor.
E me pus a
andar.
Senti muita introspecção, e o meu pensamento estava muito rápido e as ações nem
sempre o acompanhava.
Quando menos eu esperava comecei a sentir
uma grande camada de ar ao meu redor. Parecia
que iriam me carregar para algum lugar.
Uma grande quantidade de silfos bailava
sobre uma espécie de plataforma de luzes de
variadas cores. Eles são muito bonitos. Com
suas formas esguias, com sua fisionomia bem
delineada, ora masculina ora feminina. Eles
provocavam uma sonoridade diferenciada com

acordes profundos e alegres, um verdadeiro balé
dos elementares do ar para os meus olhos. Nem
tudo era horripilante na viagem.
Será que falta pouco para chegar ao destino?
Talvez já esteja chegando – pensei.
Bem que poderia aprender a volatizar. Aquele
que está astralizado tem menos matéria densa,
com o poder da sua vontade pode conseguir
diminuir o seu peso atômico.
Paro de filosofar comigo mesmo e esqueço
tudo que pensava. O tempo parece andar mais
rápido. Tenho de enfrentar uma subida íngreme. Logo tive que apertar o passo, pois tinha de
vencer aquela inclinação da estrada. A vegetação começa a se apresentar mais densa, muitas
árvores se agigantam na minha frente, ouço o

fechada com uma rolha de sabugo de milho e
tomei mais uma golada do suco que fora dado
pela bondosa Pomba Gira.
Ao longe avistei um portão imenso, à medida
que ia me aproximando o portão parecia que
vinha ao meu encontro. Havia lá uma dimensão
que se pode dizer espiritual. O portão era confeccionado de madeira rústica, muito alto e com
uma pequena porta. Fui chegando perto. Uma
vibração forte tomou conta do espaço em que eu
me encontrava. Guardando a entrada do portão
havia um ser alto e muito forte armado com uma
grande espada, sendo que atrás dele se notava
a presença de seus pares, todos bem postados.
O que portava a espada maior vestia uma túnica
cinza, com sinais na manga na cor prata, que

barulho d’água, o canto de pássaros, e ruídos
de animais. Conforme ia caminhando a mata se
aproximava de mim. Comecei a ficar cada vez
menor no meio da natureza que estava ao meu
redor.
Os elementares, espíritos da natureza, animam a natureza naturada e fazem as florestas
e matas ganharem uma grande epopeia visual.
Como eles são felizes e lindos na sua inocência
primitiva.
Vou chegando ao ápice do caminho íngreme.
Sinto que as dificuldades serão menores, pois
chego ao plano mais alto. Acredito que agora caminharei sem muitas dificuldades. Abri a cabaça

reluzia com os movimentos dos seus braços.
Ao ficarmos frente a frente, saldei-o, o mesmo foi feito por ele e pelos demais, olhamos
uns para os outros. Contei-lhe que no início da
minha caminhada havia encontrado com Dona
Pomba Gira e que ela havia falado que eu estava
indo para um lugar no meio das matas.
Ele de imediato respondeu que iria me conduzir até o local, mas que antes eu deveria passar
por um juramento, momento em que me foram
reveladas algumas palavras necessárias para que
eu fosse autorizado a passar pela porta.
Fui caminhando em direção à pequena porta,
havia muitos símbolos que transmitiam a sensa-

ção de que naquele local havia muitos mistérios
a serem revelados. Minha expectativa de conhecer o novo me fazia ansioso, o que não deveria
ocorrer. Devagar fui respirando calmamente e o
meu estado emocional foi vencido pela razão.
Adentrei a porta, logo veio um choque visual,
muitas flores, pequenos animais, plantas, pássaros, pequenos riachos e cachoeiras. A harmonia
era a tônica desse lugar. Caminhei mais um
pouco. O ser espiritual que me deu entrada acenou com a mão a direção que eu deveria seguir.
Comecei a caminhar no meio daquela maravilha
de sons e imagens do movimento da natureza.
Havia uma descida que tinha como destino um
vale. Ainda no meio do caminho visualizei uma
pequena ponte, caminhei sobre ela e fixei o meu
olhar para baixo, a surpresa foi o bailado das ondinas, a vegetação exuberante no fundo do rio e
uma grande diversidade de pequenos e coloridos
peixes que pude avistar.
O meu guia solicitou que eu andasse mais
rápido, o que de pronto atendi. Apressei os
passos. Comecei a vislumbrar uma pequena
cidade à frente, pensei como seria possível haver
uma cidade nesse longínquo mundo natural. Foi
quando meu guia bateu em minhas costas e disse: “agora você vai passar por de baixo daquela
folhagem e depois da cachoeira outro ser irá te
receber”. Antes que eu perguntasse o seu nome
ele disse: “eu sou o Exu das Matas, um dos
Guardiões do local”. Agradeci pela sua atenção e
pedi a ele muita proteção.
Caminhei em direção às folhagens, pelas
quais passei com tranquilidade. À frente estava
a pequena cachoeira, a água descia compacta e
formava uma porta. Olhei e pensei como passar. Havia do lado direito um caminho feito nas
pedras. Fui me aproximando da porta feita pela
queda d’água. Somente com a ajuda do Sr. Exu
das Matas que eu conseguiria chegar até aquela
porta. Fiquei firme no meu pensamento e gritei
pelos senhores do elemento água. De imediato fui atendido, no meio da porta um grupo de
ondinas abriram a porta transformando toda
aquela água em apenas uma cortina com uma
abertura no meio por onde tive que passar por
uma caverna.
Andei um pouco e logo avistei uma senhora.
Caminhei em sua direção. Dei alguns passos e
parei. Ela acenou com a mão dizendo que chegasse mais perto. Logo atendi o seu pedido.
Quando fiquei frente a frente àquela senhora senti o meu coração acelerar e o meu corpo

astral vibrar com mais intensidade. Longo fui
entrando em equilíbrio e sorri para ela, que me
retribuiu igualmente.
Vi e Senti naquela mulher uma personalidade ímpar. Perguntei a ela onde eu estava. Ela
respondeu que ali era o lugar de onde partiam
todas as ordens para as trabalhadoras nos diversos níveis de atividades mediúnicas nos terreiros
de umbanda. De acordo com o que ela disse
o trabalho não se resumia em apenas atender
aos encarnados, através da mediunidade dos
seus cavalos. O trabalho delas vai além do que
muitos médiuns acreditam e pensam. Elas são
seres espirituais com muitas tarefas em favor do
crescimento do ser espiritual na matéria densa e
daqueles que se perderam na ilusão da vida na
matéria. Elas procuram por meio do amor reverter às condições de muitos daqueles que buscam auxílio nos terreiros de umbanda e que são
ajudados através da nossa mediunidade.
Foi dito que há entrepostos socorristas em
todas as partes, para socorrer aqueles que se
candidatam ao refinamento espiritual. Pena que
muitos de nós as vêem como simples manipuladoras de efeitos mágicos para uma vida melhor.
Elas sabem usar a magia para curar e libertar
aqueles que ainda estão amarrados nos vícios da
carne fraca.
A viagem nos mostra muitas coisas que precisam ser reveladas ao mundo dos terreiros. É
necessário mais preparo para que essas revelações estejam acessíveis a todos. Vamos devagar
porque somos imortais em espírito. A caminhada
é longa e o tempo não dá tempo para quem para
no caminho.
A Senhora Pomba Gira, então, me mostrou
um hospital onde elas trabalham quando não
estão em ligação mediúnica.
Fui apresentado a outras Senhoras Pombas
Gira. Levaram-me para outro lugar e disseram
que iriam me levar em outro momento aos departamentos mais internos daquele espaço.
Fiquei e estou ansioso para a minha próxima
empreitada no outro lado
da matéria densa.
Ela ia se despedindo,
quando tive vontade de
perguntar o seu nome.
Ela me olhou com semblante de carinho e disse
eu sou Hana Hayana.
Pai Carlos
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