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Contamos com muitos olhos,
ouvidos e mãos de voluntários

como você, que amam o
Diálogo com os Espíritos,

para transcrever,
revisar, editar e

finalizar mais esta obra.

Agradeço a Deus e
 rogo em favor da saúde,

serenidade e bem-estar de
todos envolvidos em
sua realização e de
todos que vão ler.

Que Deus os abençoe e
a paz não vos abandone jamais!
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Pergunta 1 de 6
6 entidades

DcE 666
✥-------------------✥-------------------✥ 

De maneira  figurada,  o  666 pode  ser  símbolo  também de
toda força,  cultura,  pessoa,  que  combata  contra  Deus e  a  sua
santa Igreja. São João dizia, no séc. I, que o anticristo já estava
no mundo. O que pode nos ser útil  ouvir sobre este número, o
666?

✥-------------------✥-------------------✥ 

Respondem:
Caboclo Pena Branca

Pai Moçambique
Exu Ventania

Mago Cris
Pombogira Rainha da Lira
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• ──────────────────  ────────────────── •✾  

caboclo pena branca
• ──────────────────  ────────────────── •✾

Pena Branca: Eu acho que toda simbologia, ela tem um padrão arquetípico muito superior à
interpretação mesquinha das pessoas. Na verdade você pode ter várias interpretações sobre
esse número. [01.50  inaudível] a interpretação numerológica, uma interpretação magística,
uma  interpretação  pitagórica,  uma  interpretação  teológica.  Mas  independentemente  do
[02.05 inaudível] da interpretação que você escolha meu filho, o importante é entender que
esse número na consciência coletiva da humanidade representa a oposição à energia crística.
Representa a oposição a tudo aquilo que se tenta construir no sentido de levar a humanidade
ao patamar de consciência mais elevada. Então o anticristo é cada um de vocês.
Jefferson Viscardi: Perdão senhor Pena Branca, o senhor falou: então o anticristo é o quê?
Pena Branca: Eu falei que o anticristo é cada um de vocês?
Jefferson Viscardi: Valeu.
Pena Branca: Quando você  empresta  a  sua  consciência  para  qualquer  sistema que se
oponha as leis de Deus, vamos dizer assim, você está sendo anticristo, não está, meu filho?
Jefferson Viscardi: Sim senhor.
Pena Branca: Quando você pensa mal, você deseja mal, você vibra nas trevas, isso é o
anticristo,  mas  a  humanidade  [02.56]  como  heróis.  Então,  quando  se  fala  na  vinda  do
anticristo, não se trata de uma pessoa. Mas na verdade no momento em que a humanidade
vibra tanto no mal, que ela precisa de certa forma materializar isso numa pessoa que consiga
representar o expurgo dessa maldade. E você tem vários anticristos simbólicos no mundo.
Não tem meu filho?
Jefferson Viscardi: Nossa. Sim senhor.
Pena Branca: Então, começa pelo país de vocês, mas se vocês olharem para o mundo todo,
todas essas pessoas que de alguma forma representam essas forças contrarias a elevação da
consciência, do planeta e das pessoas, são seus verdadeiros anticristo. Isso começa dentro
da  sua  casa.  Isso  começa  dentro  do  seu  templo.   Isso  começa  nas  instituições
governamentais, está nas instituições religiosas ou em qualquer circulo de poder, onde de
alguma forma alguém tente exercer esse poder para manipular ou impedir que a verdadeira
força divina possam se manifestar nesse plano.  Então, o número 666 é uma simbologia
[04.09] do mal, é uma simbologia da treva, é uma simbologia da inconsciência humana, mas
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que precisa ser manifestada porque a gente só conhece a luz se a gente tiver a sombra. Né,
meu filho?
Jefferson Viscardi: Claro. O senhor está dizendo que é até uma maneira da ambientação
da pessoa porque aquilo corresponde ao grau de universalidade que ela alcançou.
Pena Branca: O que estou tentando dizer, é que antes de ser universal a pessoa precisa se
individualizar. E para se individualizar, ela precisa sentir o lado sombra. Por isso que eu digo,
todos nós somos anticristos. [04.57] Não tem processo ascensional pessoal que não passe
necessariamente por eliminar o seu lado sombra, por reconhecer suas falhas, seus erros, por
se perdoar por aquilo que você fez errado no seu processo encarnacional. No aprendizado da
escola terrestre.  Então, assumir isso é importante. Por isso eu digo: sem as trevas não há
luz, elas são necessárias, então num [05.23] de polaridade. Você só conhece a beleza pela
feiura, o branco pelo preto e assim por diante. Então, o anticristo por mais execrado que seja
ele é necessário para te dar noção daquilo que você não quer ser, daquilo que você odeia,
daquilo que você rejeita. Mas essa rejeição tem que ser dentro de um contexto que aquele
exemplo não te serve, mas não significa que você vai chegar a um patamar de consciência
mais luminoso, rejeitando o seu lado sombra.

1. A) Jefferson Viscardi: Claro que sim. E o senhor fala um pouco sobre a ideia da
individualidade, às vezes, até se aquilo é diferente do universal, do perene, do constante.
E aí está dizendo que esse EU exclusivista que até o próprio Francisco de Assis falava, é
um pouco esse SEU diferente, SEU oposto, SEU anticristo e o senhor disse que tem que
olhar para si próprio para a sombra e aceitar. É isso?

Pena Branca: Exatamente. A gente chama isso de integralização dos dois opostos. Se você
pensar na simbologia da cruz, ela tem muito a ver com isso.
Jefferson Viscardi: A cruz?
Pena  Branca:  Sim.  [06.44].  Não  é?  Então,  vocês  tem  nesse  plano  a  obrigação  da
individualização. A escolha do espírito que está encarnado nesse plano é a individualização.
Porque vocês vem de uma consciência, de um vórtice de consciência coletiva que escolheu se
individualizar  para  experimentar  a  matéria  numa perspectiva  X,  Y  ou  Z.  E  dentro  dessa
perspectiva você vai ter essa polaridade para experimentar e para poder se conhecer melhor,
né? Então, às vezes, o mal é uma ilusão necessária para que você encontre o bem. E digo
isso porque muitas pessoas nesse momento de tristeza, no momento que o mundo está
passando, no momento de [07.30] a sujeira, a corrupção, no momento em que as pessoas
estão tentando buscar um rumo, elas tem que entender que o rumo está nelas. Elas por
vibração escolhem aquilo que elas desejaram aprender. Elas têm um plano de aprendizado.
Elas têm uma rota a seguir. E elas podem escolher o que quiserem. E não cabe a ninguém
julgar. A não ser elas mesmas. Não existe esse Deus cristão coletivo que vai botar o dedo na
sua cara e te dizer: você fez isso, isso, isso, então, você será castigado. O castigo é de sua
própria consciência. Quem consegue dormir com a cabeça tranquila no travesseiro à noite,
está tudo certo. É isso aí. Mas para isso você tem que purgar ou passar por experiências que
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te levam a purgar e aí entender que cada um de vocês é uma semente do bem e do mal. Não
existem santos encarnados aqui, meu filho.
Jefferson Viscardi: Claro que sim. Então, o senhor está dizendo que é útil ouvir sobre o
666. É como se fosse um paliativo que prende ou dá substância para a pessoa se prender a
uma definição.
Pena Branca: O que eu acho na verdade, seria que isso é uma, vamos dizer assim, é uma
desculpa que a humanidade precisa para justificar a maldade. Poderia ser o 666, poderia ser
o chifre, poderia ser o rabo. Não é? Então, é uma forma de dizer assim: este é o anticristo.
Eu não tenho nada a ver com isto. Não, o objetivo é justamente o oposto. É para você ver o
quanto você tem de anticristo em si. Este é o papel da simbologia. Toda a profecia, ela tem o
papel na verdade de advertência, é tipo, olhe para si, meu filho, e veja o quanto você tem de
anticristo. Olhe para si e veja o quanto você tem de maldade. Olhe para si o quanto você tem
de juiz. Olhe para si para ver o quanto você tem de, talvez a palavra mais dura que eu vá
usar,  mas  de  inquisidor.  Porque  vocês  são  todos  grandes  inquisidores  da  humanidade.
Prestes a enfiar a faca um no pescoço do outro. Prestes a enfiar a lança no coração do outro.
Então  essas  grandes  profecias,  elas  representam  muito  essa,  uma  forma  de  atingir  o
inconsciente coletivo para que as pessoas parem e pensem o quanto do outro é dela mesma.
O quanto eu, ao ofender o outro, ao fazer o mal ao outro, eu estou fazendo mal a mim
mesmo. [10.16] o estudo da profecia,  ela é uma advertência,  ela  é um lembrete que a
espiritualidade  muitas  vezes  passa.  Infelizmente  interpretada  de  forma  fundamentalista,
muitas  vezes  ignorante  por  gente  muito  pouco  preparada.  E  como  vocês  vivem  numa
sociedade profundamente maniqueísta,  vocês escolhem a versão que lhes cabe melhor e
normalmente por si fixarem tanto na ideia do mal, normalmente a ideia mais maligna e mais
escura possível. O que quê vende anúncio mesmo? O que vende jornal, o que vende filme, é
maldade,  é  destruição,  é  vingança.  Então,  a  humanidade  vibra  nesse  padrão.  Então,  a
espiritualidade sabiamente distribui certas profecias, ou certas imagens, para que as pessoas
consigam parar nesse momento em que se individualizam para dizer, é isso que eu escolho
para mim ou não. A escolha nesse plano de livre arbítrio é de cada um de vocês.
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• ──────────────────  ────────────────── •✾  

pai MoçaMbique
• ──────────────────  ────────────────── •✾

Pai Moçambique: [17:28] Isso é um mistério né meu filho. Isso é um mistério que desde
época de jesus, até antes, esses vamos dizer, fanáticos religiosos, seja ele independente de
religião e crença, tem nesse simbolismo como o algo do mal, que não é divino, e que muito
se  fala  desse  simbolismo,  em  abertura  de  portais  para  demônios,  da  malvadeza,  do
simbolismo anticristo, tem muitas historias que se coloca na época, esse tinha se as 7 bestas.
Então nada mais é que uma simbologia e quem usa da baixa magia, se tem como referencia,
e também na numerologia que muitos seguem também trabalha nessa força 666, que é o
666 que simboliza o chifrudo né meu fio. Então nego sem rodear, diz que é uma simbologia
pagã, que na casa de nego ele não cultua, mas tem muitas casas de quimbanda e de um
povo que fala que é quimbanda, mas é um pouco mais abaixo, usa do 666.

1. B)  Jefferson Viscardi:  Entendi.  O senhor acha que pode ser então um símbolo
também de toda força, cultura e pessoa que combata contra Deus?

Pai Moçambique:  Nego não acredita na força, mas sim acredita na postura como o fio
falou.
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• ──────────────────  ────────────────── •✾  

exu ventania
• ──────────────────  ────────────────── •✾

Exu ventania: [20:32] No livro das revelações fala de uma historia que referia se a historia
de Roma, o numero 666 falando em questões numerológicas, é a analise do nome de um
monarca, no caso Nero, tendo a correspondência do seu nome a esse números, portanto
reduzindo se o nome do imperador Nero, chega se ao numero 666. que também é 999, o
numero  6  é  um numero  sempre  ligado  a  abundancia  em varias  culturas,  digamos  que
seiscentos e sessenta e seis  talentos de ouro era o que Salomão tinha em sua riqueza.
Salomão era um rei sábio, e existe uma diferença bem grande entre sabedoria e inteligência.
inteligência refere-se a algumas áreas da vida e sabedoria é saber decidir, tomar decisões e
ter conhecimento e usa-lo com sabedoria. Salomão foi praticante de magia, sim, e lhes revelo
que ele tinha origem reptiliana, Pois, ele tinha como símbolo também a serpente do caduceu.
Portanto o numero 6 para Salomão representa a riqueza, mas muito mais que riqueza é
sabedoria, e a liberdade de poder utilizar. Sempre que um numero é elevado a sua terceira
potencia ele abre um portal, portanto o numero 6 está ligado ao planeta vênus, que está
ligado a quem? A lucífer, a estrela da manha. Este numero 6 somados 6, 12,18 chegamos ao
9 e que é um numero de inspiração e está ligado ao planeta marte, portanto a liberdade. é
um numero do bem e do mal, todo numero possui potencias cósmicas positivas e negativas,
e eu sempre digo que o ser humano contem em sua essência o bem e o mal, traduzidos em
amor e conhecimento. 666 também está ligado à elíptica de um planeta, na verdade 6-6-6-6
e este planeta que tem uma elíptica irregular, seria aquele que trás o conhecimento a esta
raça que teve sua mistura genética melhorada, portanto posso dizer que a energia 666 e a
energia 9 é a mesma. Vamos nos referir a Roma, João falava de uma forma alegórica, para
criticar o governo de Roma daquela época, quando ele pedia que se fizesse o calculo, e você
saberia quem é a pessoa deste numero no caso o imperador. Vamos nos basear agora no
ano de fundação da igreja de Roma, que foi no ano de 753, cuja soma dá 15, e 15 é o
numero do diabo, não é? É o numero do diabo. foi fundado em uma cidade que se você
excetuar  o  capitólio,  você  terá,  as  seguintes  colinas  Quirinal,  Viminal,  Esquilino,  Célio,
Aventino e as demais Pinciana e Janiculo. As nove colinas que envolvem a cidade eterna
berço da igreja universal, Católica, seria a grande foice que ceifa vidas, mas ao mesmo tempo
a representação de Cronos, que diz que em um tempo especifico Cronos vira com sua foice e
aparara todas as suas arestas, e enquanto em seis avia todos os seiscentos e sessenta e seis
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talentos na riqueza, tudo o que é de excessos, nesse mesmo berço de numero 15 onde há a
carta do diabo, existe também, a carta de numero nove, que é a carta do eremita que, e é
regida pelo signo de peixes, regido também por jesus. portanto seria a fúria de Cronos a vir
ceifar sobre aquela região onde avia grandes riquezas, mas também bastantes sujidades e
blasfêmias e seria feito a foice. Joao fala também de quatro evangelistas, e fala também de
quatro cavaleiros, branco, vermelho, preto e um verde, ou seja, a fome a guerra, a falta de
consciência  a  conquista,  porque  quando  você  conquista  você  perde  a  noção  da  sua
consciência. Excetuando se a cor preta desses quatro cavaleiros do apocalipse, você terá a
branca a vermelha e a verde, que por coincidência hoje é a cor da bandeira do pais, que
recebe em teu seio a cidade que é regida por esse blasfemo chamado Nero, as pessoas tem
uma tendência muito grande a pensarem que, o numero 666 seria a expressão de algo que
iria ocorrer no futuro, e isso na verdade sempre ocorrera, a Ascenção e a queda de um
império, através do numero seis e do numero nove que vem ceifar e transformar, mas você
pode olhar para o passado e saber que ele pode ocorrer no futuro e toma-lo como exemplo,
mas este numero especifico citado na bíblia refere-se ao passado a historia da região e não o
que vai ocorrer, o demônio nada tem haver com isso a não ser o demônio que abita dentro
do ser humano. Se você perceber que muitas vezes o símbolo representado com dois dedos
(A representação papal de um papa dando a benção, assim como o cristo dando o
sinal  da  benção onde ele  segura  os  três  dedos que representam a  santíssima
trindade e os dois dedos da bênçãos, isso significa duas energias, isso depende da
sua crença. Muitos verão cristo de uma forma demoníaca e muitos de uma forma
divina, ele possui os dois lados de uma mesma moeda)... um dedo representa o 6 e o
outro representa o 9, ou seja, a liberdade à inspiração, mas também a criação e a destruição,
ele  está  dizendo eu  tenho as  duas  energias,  como todo mundo possui  dois  polos,  toda
divindade inspirara uma potencia positiva ou negativa, para muitos o exu é o demônio, para
muitos o exu é divinizado, para cristãos cristo é perfeito, para não cristãos, por exemplo,
cristo  é  a  representação  da  morte  da  foice  cronológica.  Nunca  se  matou  tantos  seres
humanos em nome de crenças como na era de peixes, que rege jesus, ou seja, 2150 anos
antes de cristo na era de carneiro, e era de aquário sendo regido em 2150 que é o final desta
era atual, sendo que está é a era da morte, a era da foice, a era onde abita as vontades e o
desejo nos seres humanos, que está envolvido justamente a guerra, a fome, e tudo em nome
de Deus, principalmente o nome de Jesus e não foi isso que ele pretendia.
31:10

1. C)  Jefferson Viscardi:  Outra questão para que não haja duvida, e muita gente
ainda nem sabe que é possível à existência  de seres interplanetários, que se chama E.T.,
o senhor fez uma menção de uma pessoa com a origem reptiliana, o senhor poderia
explicar o que significa dizer que um ser humano tem origem reptiliana, para quem não
entende esses termos?
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Exu ventania: Posso citar exemplos, e vou utilizar-me a mim mesmo como exemplo, a onde
a minha origem são os ventos de Órion quando passei há 16 mil anos, eu a abitar neste
plano terrestre e acompanhar e poder encarnar numa forma humana, e nem todo reptiliano é
negativo, nem todo extraterrestre como vocês dizem é negativo, o que vocês fazem dentro
deste planeta, é muito mais negativo, a própria existência e coexistência de reptilianos com
vocês como dizem, repteis como a própria serpente, que trouxe o conhecimento a Eva, são
representação de conhecimentos de iluminação acima de tudo, portanto não veja o que é
reptiliano  como  negativo  porque  eu  também  não  posso  observar  o  ser  humano  como
completamente positivo.
Jefferson Viscardi: Sim, senhor. Quando se trata de uma civilização generalizar o todo por
conta de uma facção ou varias facções é no mínimo ingenuidade né?
Exu Ventania: Existe seres de Origem Adâmica, que são bons e existem seres de origem
Adâmica negativos. E existe também a morte, guerra e a conquista, muitos seres adâmicos
encarnados aqui, agem pior que um reptiliano.
Jefferson Viscardi: Entendi. Então para ter certeza que as pessoas entenderam direito, eu
vou dizer o que eu compreendi, e qualquer coisa o senhor me corrija. O espirito ele pode
muito bem antes de encarnar na terra, ter abitado outros planetas e dependendo da onde
encarnou, se abitou uma forma material que ele, como o nosso corpo físico, se o corpo físico
deles lá hoje entendemos e chamamos como reptilianos, quer dizer que é só um espirito que
estava  encarnado  em  outro  planeta  em  outra  forma  e  que  por  alguma  razão  que
desconhecemos passou a encarnar na terra na.
Exu Ventania: Perfeitamente.  Existe  muitas  raças  de  forma  humana,  a  raça  de  forma
humana é muito comum neste setor do universo, mas a forma reptiliana é muito presente
também. Existe uma frequência muito grande de reptilianos dentro deste planeta que vocês
levam tanto em questão, que é Nibiru, que tem sua elíptica em 6-6-6.
Jefferson Viscardi: Ê, que assim seja. 34:44
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• ──────────────────  ────────────────── •✾  

Mago cris
• ──────────────────  ────────────────── •✾

Mago Cris: [35:14] Este numero quando João o estava escrevendo no século 1, os contos
ali na bíblia, ele mesmo já dizia que na visão dele o anticristo ali já estava, e naquela época
para se mascarar, e não ser perseguido muitas vezes se colocava códigos nas escritas, e este
é um dos códigos, pois, 666 nada mais é do que a representação de um nome de Cesar Nero
em Hebraico e em grego, pois na visão dele, como ele já combatia este lado mais cristão, e
como César Nero já perseguia e tinha uma grande atitude de violência contra o povo, ele foi
dito como o próprio anticristo.
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• ──────────────────  ────────────────── •✾  

rainha da lira
• ──────────────────  ────────────────── •✾

Pombogira Rainha da Lira: [37:04] Olha o que se pode dizer sobre este numero, ele não
significa a besta, porque, este 666 se for significar a besta é no sentido da escuridão e das
trevas da ignorância de cada pessoa entendeu? 666 podem significar e deve significar seis
quedas no primeiro céu, seis quedas no segundo céu, e seis quedas do terceiro céu, e esse
terceiro céu têm a ver com a terra, três quedas filho. Não tem haver com a negatividade das
coisas,  6 quedas  foram dadas, determinados períodos da evolução,  não com a evolução
humana dentro do planeta, mas com a evolução humana fora do planeta, entendeu. Seis
quedas foram dadas, uma queda depois se deu a outra sexta e depois a outra sexta queda,
isso significa conhecimento aqui na terra, aproximação, porque normalmente as coisas que
deviam funcionar varia a consciência do homem, elas são sempre negativadas, 666 pode
significar uma estrela, um cometa que vai passando e abrindo o campo da terra, veja que um
cometa passou que disseram que era uma estrela que anunciou a vinda do cristo, entendeu
moço, mas as seis quedas, quando digo seis quedas, porque num primeiro céu, o ser caiu
seis vezes, ou seja, toda a equipe espiritual, que já vinha negativada de outros mundos,
outros universos, veio decaindo, e agora ainda vai haver outra queda, que vai fazer outro 6,
6686,  que  vai  para  planeta  ainda  mais  densos  ainda,  que  pode  significar  também meu
querido, uma latitude e longitude para onde esses espíritos vão decaindo, decaindo, uns
evoluem outros decaindo cada vez mais, trazendo sempre conhecimento, nunca se viu treva
e espíritos negativos que não trouxeram conhecimento para o homem, entendeu. Essa coisa
de são João é para a igreja, a umbanda vê as coisas numa outra condição, vê as coisas no
amor, na grandeza do universo, porque Deus é o mais importante de todas as coisas em
seguida vêm os orixás, em seguida exu, e assim todos aqueles espíritos que tão trabalhando
em beneficio do crescimento da humanidade e do crescimento de todo o planeta. E essas
quedas 666 um dia desses vão se descobrir  que é a latitude e longitude desse planeta,
perante as concentrações superiores,  perante os orixás superiores,  você não acha que a
negatividade fosse tão ativa, ela tem atividade, mas não é tão ativa, você acha que Deus e
seus representantes deixariam o homem sofrer no meio de tanta coisa, quando a palavra que
mais se espalha é a consciência do amor. Pode ter certeza de uma coisa moço, 6-6-6 será
que isso não é também a possibilidade do ser humano acessar seu plano mental superior, e
pode acessar as bibliotecas que só a mente consegue acessar, será que 6-6-6 tem que ser
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tudo tão negativo? Latitudes e longitudes de grandes bibliotecas estelares. Entendeu moço.
Agora nem tudo que se diz é, porque essas coisas podem não ser entendidas por aquelas
pessoas que levam a vida no botequim, levam a vida falando mal dos outros, não é, essas
pessoas não vão entender isso, não tem capacidade para entenderem isso porque estão
numa outra consciência. 6-6-6 pode ser a sensibilidade para uma nova consciência da raça
humana. Até então Deus na bíblia era tudo aquilo de melhor, e derrepente se descobre que
muitos falaram por aquele livro sagrado, você entende moço?
Jefferson Viscardi: Sim, Graças a Deus.
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Pergunta 2 de 6
6 entidades

DcE 666
✥-------------------✥-------------------✥ 

Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do
Abismo e uma grande corrente. 2 Ele prendeu o dragão, a antiga
serpente, que é o Diabo, Satanás, e o acorrentou por mil anos;3
lançou-o no Abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim
impedi-lo  de  enganar  as  nações,  até  que  terminassem  os  mil
anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco
de tempo. Apocalipse 20:1, 2,3

✥-------------------✥-------------------✥ 

Respondem:
Caboclo Pena Branca

Pai Moçambique
Exu Ventania

Mago Cris
Pombogira Rainha da Lira
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• ──────────────────  ────────────────── •✾  

caboclo pena branca
• ──────────────────  ────────────────── •✾

Pena Branca: Eu que pergunto a você. (risos)
Jefferson Viscardi: (risos) Vamos ver assim...
Pena Branca: Outra simbologia, né, meu filho? 
Jefferson Viscardi: Sim.
Pena  Branca: Outra  simbologia.  Porque  primeiro  diabo  e  satanás  no  ponto  de  vista
espiritual não existe. Existem consciências que contribuem para o equilíbrio entre as forças
do bem e as forças do mal. São forças necessárias. A ideia de prender essa maldade ou de
sufocar essa maldade também é uma simbologia.  Porque a cada mil  ciclos de vocês, as
histórias se contam por milênios, né, meu filho? Então, a cada mil anos, é como se houvesse
a necessidade de soltar esse demônio, vamos dizer assim, de liberar esse demônio para que
essas verdades venham à tona. A ideia do satã se você olhar a origem da palavra tem a ver
com opositor. É aquele que vem para jogar areia nos olhos de vocês. É aquele que vem para
confundir. É aquele que vem para manipular. E se você olhar hoje, filho, mais do que nunca,
apesar dessa pretensa disponibilidade de informação de verdades, o que mais se dissemina
no mundo são falsas verdade ou meias verdades. Não é? Você pode acreditar que o demônio
ou o diabo, ou o capeta, ou o anjo caído, o que você quiser chamar, ele representa esta
necessidade de jogar na cara de vocês o quanto vocês são medíocres, o quanto vocês são
manipuláveis, o quanto vocês são maldosos, maledicentes, etc., etc., etc. Então, um pouco
que o resgate coletivo dessa maldade é a limpeza do porão da alma do ser humano. É a
limpeza do porão da história suja da humanidade. É a limpeza do porão. Porque as pessoas
gostam de varrer a sujeira para debaixo do tapete. Então, é aquele grilo falante que vem te
dizendo: ah, você não é tão bonzinho muito menos tão bonitinho quanto você gostaria, não,
meu filho.

2. A) Jefferson Viscardi: Claro que sim. Aqui vamos. Vou falar para o senhor
uma  de  cada  vez,  para  a  gente  também  pegar  mais  conhecimento  com  o
senhor. 
“Vi  descer  dos  céus  um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma
grande corrente.” Então, vou dizer como interpreto e o senhor vai dizer, está
meio no caminho, não está, ou o jeito que o senhor interpreta. Descer do céu
um anjo, parece que é uma ordem da providência divina, que a vibração do
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ambiente  seja  astral  ou  físico,  precisava  mudar  e  alguma  coisa  precisava
acontecer.  Então,  existia  um trabalho de seres  espirituais  para  mudança.  É
isso?

Pena Branca: Sim.
Jefferson Vircardi: Entendi.
Pena Branca: Sim. Sim. Sim.
Jefferson Viscardi: Claro.
Pena Branca: Sim. Vários emissários. Vários emissários.

Jefferson Viscardi: Certo.
2. B) Aí: “Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, satanás, e o
acorrentou por mil anos”.

Dai dá a impressão que é o momento em que surgiu ali o cristianismo aonde
àquela  leva  de  espíritos  que  estavam  soltos,  arruaçando  quando  Jesus
chegou,  foram presos para uma doutrina na vibração que corresponde à
essência onde eles estavam existindo, né? Um negócio meu abismal, lá.

Pena Branca: Esta é uma interpretação muito cristã.
Jefferson Viscardi: Então.
Pena Branca: Na  verdade,  ele  simboliza  o  momento  em que  a  providência  divina,  ela
contém, vamos dizer assim, a barbaria num momento histórico para que a humanidade tenha
um tempo para se reciclar. Você entende?
Jefferson Viscardi: Sim. 
Pena Branca: Para  que  consciências  possam repensar  certos  padrões.  E  aí  o  que quê
acontece? Nesse processo os espíritos que são mais trevosos, vamos dizer assim, ou menos
conscientes, ele são retirados de cena. E são como se diz, trancados. Na verdade são levados
para  compartimentos  umbralinos,  onde  eles  também  podem  exercer  o  processo  de
crescimento consciencial deles. Certo?

2.C) Jefferson  Viscardi:  Claro.  Então,  parece que essa palavra  dragão,  está
falando de uma egregora,  de um conjunto de seres que vibram na mesma
frequência?

Pena Branca: Sim. Mas o que quê é o dragão? O que é o dragão? Tem dragão bom e tem
dragão ruim. Né? Na verdade tem dragões no ponto de vista etérico que são guardiões dos
portais da terra. Tem muitos guardiões que trabalham nas linhas das casas espiritualistas que
são só dragões. Uma energia muito forte. Uma energia de guardiões do campo energético do
planeta. Esse dragão, normalmente se refere aos dragões negros, eles influenciaram durante
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a  história  da  humanidade.  Está  se  falando  de  coisas  de  milhares  e  milhares  de  anos.
Centenas de milhares de anos. Não estamos falando desse ciclo bíblico aí, que você pode
começar a contar de 5 a 7 mil anos para cá. Então é a maldade do ser humano. Esse é o
dragão. É a tentativa. Entenda uma coisa. Você pode até buscar o exemplo, de Adão e Eva e
saida do paraiso, que também é toda uma simbologia. Um conhecimento do plano material
pode te iluminar ou pode te fazer cair. Porque esse é um plano de expurgo. Então, a ideia da
cobra,  do  dragão,  [18.24]  é  um  reptil?  Existe  essa  coisa  que  dentro  da  ufologia,  que
repteliano é ruim. Que reptiliano é um espirito traiçoeiro. Na verdade são frios e indutores de
conhecimento. Quem faz mal uso do conhecimento são vocês. Quem [18.50] o conhecimento
para sobrepor, para manipular, para fazer mal. Quem que é o dragão? Quem é a serpente?
Quem  é  o  demônio?  Só  que  o  ser  humano  tem  uma  grande  dificuldade  em  se
autoresponsabilizar  pelos  seus  processos.  Então  eu  escolho,  um  inimigo  externo,  eu
demonizo esse inimigo externo para eu transferir toda a minha responsabilidade para esse
inimigo e eu viro santo. [19.15]. E se você olhar na terra hoje tem muita diferença [19.22] de
lá para cá.  Não, só os meios de se adquirir conhecimento. Por isso que te falo, a internet,
por exemplo, é uma representação do consciente coletivo pode ser utilizada para o bem,
como é o seu caso, mas mesmo assim quando você pega um diálogo, uma entidade de luz
para uma pessoa que não tem consciência, vai adiantar alguma coisa , meu filho?
Jefferson Viscardi: É, realmente.
Pena Branca: Realmente não. Você faz o seu trabalho, mas o caminho de escolha da luz ou
das trevas é sempre um caminho individual.
Jefferson Viscardi: É.
Pena Branca: Então, matem os seus próprios dragões. Matem as suas próprias serpentes.
Como você faz isso? Deixando entrar mais luz no seu espirito. Praticando o bem de uma
forma,  vamos dizer  assim,  eficiente e eficaz e  não ficar  fazendo discurdo,  não.  Por  que
também, bondade de discurso é facil, né, filho?
Jefferson Viscardi: Realmente.
Pena Branca: É isso aí. Essa é a minha iinterpretação. Matem os seus demônios. Matem os
seus  dragões. Matem as suas serpentes. Se tornem um ser de luz, pleno. É uma escolha
pessoal. Tem custo. Tem responsabilidade. Tem autoanalise.  Tem julgamento e tem dor.
Ninguém aprende facilmente nesse plano. Né, filho?

2. D) Jefferson Viscardi: Claro. Dai disse assim: “Lançou-o no abismo, fechou-o
e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que
terminassem os mil anos.”. 

Aí  esse  selo  imagino  que  é  esse  ideia  que  o  senhor  mesmo  comentou,
dizendo assim...  (ainda naquela interpretação o senhor vai poder trazer outra)
Quando colocou esse selo, para mim é como se dissesse assim: circunscreve-
os, ou seja, limitou-os a uma existência vibratória aonde para eles irem acima
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daquilo ou além daquilo, eles precisariam tirar esse selo. Esse selo seria olhar
para si próprio e mudar. Seria isso?

Pena Branca: Esse é uma leitura possível, mas eu gostaria de adicionar a isso, que esses
espíritos que, se você pensar que esses macro [21.46] há uns mil anos, então quando esses
espíritos passam por esses macros civilizatórios e não alcançaram certo grau X de consciência
eles  são  levados  para  um plano  que  seja  compatível  com um grau  de  consciência  que
conseguiram alcançar. Certo? Então, eles saem de cena e são presos, entre aspas, certo?
Num [22.08] umbralinos.
Jefferson Viscardi: O senhor pode repetir essa parte?
Pena Branca: Sim. Eles não atingiram o nível ou o patamar de consciência necessária para
que a humanidade dê outro salto qualitativo em termos de consciência e esse processo, como
no tempo e espaço de vocês se dá normalmente a cada mil anos, então, a cada mil anos é
feito assim, como se diriam, uma limpa, uma purificação, uma higienização do inconsciente
coletivo. E quem não está vibrando como deveria estar nesse estágio de desenvolvimento da
consciência dessa humanidade nesse planeta, eles são retirados de cena. Se você olhar o que
está acontecendo agora é a mesma coisa.
Jefferson Viscardi: Sim.
Pena Branca: Você entende a historia da separação do joio do trigo? Que também é uma
simbologia bíblica. O que acontece? O planeta vai evoluindo, a humanidade vai evoluindo,
você não conseguiu cumprir ao chegar naquele nível de consciência que se espera de um ser,
você vai para outro lugar, para outra dimensão, que pode ser nesse plano, nesse planeta ou
em outro  para  poder  recomeçar.  A  providência  divina  é  tão  justa  que  ela  dá  até  essa
oportunidade de recomeçar num nível de consciência em que você está.

2. E) Jefferson Viscardi: Uau! Graças a Deus.
  Aí disse assim: “Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco
de tempo.”.

Dai a minha interpretação é a idade média. Aonde, aí, pronto, aqueles que
se permitiram a oportunidade da reencarnação, ficaram ali meio que solto
para reinar um sobre o outro, eles iam se depurando igual a pedra que bate
uma  na  outra  e  vai  ficando,  ou  a  água  que  passa  tanto  passa  que  vai
deixando a pedra ali, lisa. É por aí?

Pena Branca: Eu acho que esses mil anos tem muito mais a ver com o ano dois mil da
terra.
Jefferson Viscardi: Sim senhor.
Pena Branca: Sabe por quê? Porque se você olhar toda a semente do mal que foi plantada
nessa humanidade ao longo do, talvez, 5, 6, 7 ou 8 milênios, vocês estão colhendo agora.
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Jefferson Viscardi: Vocês estão o quê?
Pena Branca: Colhendo agora, filho.
Jefferson Viscardi: Sim.
Pena Branca: Então, se você olhar, o mundo nunca foi tão polarizado. Você tem tudo de
bom  nesse  mundo.  Tem  tecnologia  com  riqueza.  Tem  prosperidade.  Tem  cura.  Tem
medicina. Tem coisas fantásticas acontecendo. Por outro lado, você nunca teve tanta miséria,
doença,  ignorância,  pobreza,  infelicidade.  Então  o  resgate  dessa  maldade,  e  talvez  você
entenda esse grupo de espíritos, pode chamar de cobradores cármicos. Você pode chamá-los
como demônios. Você pode chamar com besta, como 666, ou como você quiser. Mas eles
têm o papel de higienizar, eles metem, desculpem o perdão da palavra, mas eles metem a
mão na merda para que essa humanidade possa ser limpa. 
Jefferson Viscardi: Para que essa humanidade?
Pena Branca: Para que essa humanidade possa ser limpa. A humanidade para ser limpa ela
precisa..., quem tiver ressonância com essas consciências trevosas, vai ser retirado daqui,
filho.
Jefferson Viscardi: Claro.
Pena Branca: Então, eles têm esse papel. Se eu busco a luz. Se eu busco me conhecer. Se
eu busco me aprimorar como pessoa. Se eu sou uma pessoa que vibra no bem, filho, isso
não vai me afetar em nada. Agora a humanidade em geral é assim? Por isso que as pessoas
tem tanta ressonância com o mal, porque quando os espíritos são entre aspas, libertados,
[26.26] libertados, eles não estão trabalhando só no astral, muitos deles estão reencarnados
dentro de vocês. E não pensem que eles são feios. Não pensem que eles são sujos. E não
pensem  que  eles  são  desprezíveis.  Eles  são  belos,  inteligentes,  profundamente
manipuladores.
Jefferson Viscardi: Uau!
Pena Branca: E quais são as maiores formas de manipulações da humanidade? Eu já falei
isso algumas vezes. Poder, dinheiro e sexo. Então, preste muita atenção se você tem muita
ressonância com essas coisas. Não há nada de errado com poder. Não há nada de errado
com dinheiro. Não há nada de errado com sexo. A questão é que eles são [27.23] neutros.
Quem dá o valor ou quem atribui o valor positivo ou negativo a essas coisas, são vocês.
Vocês com sua experiência humana validam positivamente ou negativamente esses atributos
que são instrumentos, trocas de energias.
Jefferson Viscardi: Que assim seja. Graças a Deus!
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• ──────────────────  ────────────────── •✾  

pai MoçaMbique
• ──────────────────  ────────────────── •✾

Pai Moçambique: Esse nada mais é que a chave e abertura para todo o mal que vocês
passam nessa terra, de onde se tem a ganancia, se tem a inveja, é tudo a abertura do
abismo, e o que tá no abismo não é bom, não é verdade? Ninguém quer pular no abismo.
Esse nego fala dessa maneira para os filhos que fazem esse escutador entenderem que a
chave e a corrente para amarrar os filhos na terra e depois vai ser solto, como nego entende
dessa passagem, o menino anticristo, que nego vai falar mais pra frente, que nego já falou
ate dentro da seara que o anticristo neste tempo de hoje já se encontra vivo né meu filho?
Pode continuar o versículo filho.

2. F) Jefferson Viscardi: “Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave
do Abismo e uma grande corrente”. 
Então ele viu um anjo descer com uma chave, dai então ele disse que existia
um abismo e dai o anjo trouxe uma chave e uma grande corrente, pra que tudo
isso vô?

Pai Moçambique: Como nego respondeu agora meu filho, é a abertura desse abismo, o que
é esse abismo? Esse anjo se vos  termina o versículo,  se coloca  como o dragão num é
verdade? Esse é na visão do povo da época que fez o escrevedor, se colocou como o chifrudo
que trás mandado o anjo caído trazer a chave para abertura de toda a maldade dessa terra e
que se tem a permissão até divina, pois, se tem o equilíbrio das escolhas entre o bem e o
mal. E cada um tem que ter sua escolha, então foi aberta essa passagem do abismo que se
encontra a maldade a inveja, a luxuria e todos os pecados que no livrão preto fala que não se
deve cultuar.

2.  G)  Jefferson  Viscardi:  No  segundo diz  assim:  2  Ele  prendeu o dragão,  a
antiga serpente, que é o Diabo, Satanás, e o acorrentou por mil anos; 

Pai Moçambique: Ai se coloca que foi preso né filho, e que esse mil anos é o tempo dele
ser solto, onde se fala do anticristo, nego fala e nego sabe, que nesse tempo tem, década,
século de cada um, então em cada tempo, que não cabe nego falar de quantos anos que é
um mistério, se tem o anticristo, que é aquele que se tem a força e que se comanda toda
uma nação, mandado pela energia mais baixa, que muitos não acreditam na energia baixa, e
que é como nego fala, esse nego não gosta de falar o nome, nego fala só chifrudo. Então
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como foi dada a permissão dele descer com a chave do abismo, pra todo esse ele trouxe toda
essa energia, mas ele foi preso de tempos em tempos, e a cada tempo que ele aparece, e
morre, ele fica preso mais alguns anos e se reencarna numa outra pessoa, e de tempos em
tempos, isso sempre vai ter, viu meu filho?

2. H) Jefferson Viscardi: Sim, Senhor. 3 “lançou-o no Abismo, fechou-o e pôs um
selo  sobre  ele,  para  assim  impedi-lo  de  enganar  as  nações,  até  que
terminassem os mil anos”. 

Pai Moçambique: Esse selo meu filho, nego entende como a marca. Ele foi marcado para
quando  for  solto  o  povo  conhecer,  e  souber  quem  fez  o  estudador  e  seguiu  esses
ensinamentos apostólicos, vai saber que aquele não é seguidor de cristo e sim o anticristo,
viu meu filho.

2. I) Jefferson Viscardi: Ai depois Termina assim. “Depois disso, é necessário
que ele seja solto por um pouco de tempo”. 

Pai Moçambique: Para que se haja o equilíbrio entre o bem e o mal. 
Jefferson Viscardi: Entendi, sim.
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• ──────────────────  ────────────────── •✾  

exu ventania
• ──────────────────  ────────────────── •✾

Jefferson Viscardi: a segunda questão. Eu vou ler para o senhor, uma parte
do apocalipse de João no cap. 20 vers.; 1 ao 3. O que o senhor pode nos dizer
disso e ensinar a gente?

Exu ventania:  Esta visão foi uma visão do passado. Até 1225 nunca comentou se sobre
demônios, diabos e seres fantásticos, que existiam para perder o ser humano, mas eu digo
em verdade que há a necessidade das duas polaridades, mesmo que vocês prendam através
de castidade, aquela sanha demoníaca, como vocês dizem, dentro de pouco tempo, não vou
esclarecer  se mil  anos,  pois,  isso pode ser apenas  alegórico,  essa tendência  será liberta
novamente, sendo que o ser humano possui duas polaridades. Esse demônio está solto hoje
nesta era de peixes, ele está solto hoje, porque o ser humano está solto hoje, quanto mais o
ser humano diminuir a sua frequência, mais o que vocês chamam de daimon, ou seja, os
demônios  que são alimentados por  algumas consciências  estarão alimentados  de alguma
forma simbiótica a vocês. Neste momento cristo abita na terra e neste momento o diabo
abita na terra, porque o ser humano abita na terra. Vocês esperam a vinda de um cristo, e
ele estará com vocês até os finais dos tempos, o final dos tempos significa éons, onde se
referia à idade, e essa idade tem limite em 2150, é quando se encerra a presença de cristo
sobre a terra, e quando ao mesmo tempo este demônio na visão de João está presente
também.

2. J) Jefferson Viscardi: Então vamos tentar nesta questão dois direcionar com
mais foco cada versículo: “vers.: 1 Vi descer dos céus um anjo que trazia na
mão a chave do Abismo e uma grande corrente”. Então talvez até perguntando
para o  senhor,  seria  isso uma analogia  de dizer  que,  por  ordem divina,  da
espiritualidade superiora, veio à ordem do cristo cósmico de Deus, e ai trazia na
mão a chave, ou seja, a compreensão de abrir e fechar diferentes densidades
de dimensões, e ai a chave do abismo, o abismo pode ser compreendido como
uma  forma  de  densidade,  onde  os  espíritos  seriam  acorrentados,  ou  seja,
circunscritos devido à própria densidade deles. É por ai? 
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Exu ventania: Prefiro interpretar de outra forma. Que este anjo portador da chave, é o anjo
caído, e vocês tem muito em que agradecer aos anjos caídos, esses são os anunnakis. Com a
chave, ou seja, a abertura de uma nova consciência, ou seja, transformando os Neandertais
em seres com consciência semi-elevada, que é o que vocês tem. Temos muito que agradecer
aos  anjos  caídos,  pois  eles  desceram  a  densidade  deste  planeta,  para  misturar  suas
qualidades,  que vocês  chamam tanto  de  demoníacas  ou  de  anjos  caídos,  mas devido  à
qualidade de sabedoria, inteligência, atividade, perfeição na existência na evolução que eles
já  traziam,  eles  vieram  por  caridade,  ”cair”,  o  termo  que  vocês  utilizam  “cair”,  é
extremamente pejorativo, pois são os anjos descidos, está seria a palavra correta.

2.  K) Jefferson Viscardi:  Ai  no versículo  2 é  dito:  “Ele prendeu o dragão,  a
antiga serpente, que é o diabo, satanás, e o acorrentou por mil anos”. Então
uma interpretação, o senhor ira me dizer, se é ou não; ele prendeu o dragão, e
esse seria uma forma animalizada de ser, a serpente é a pessoa que age no eu
exclusivista de forma egoísta de ver o mundo, o diabo aquela forma de enganar
e satanás aquela forma de se ver no consumo das coisas e o acorrentou por mil
anos, ou seja, dentro daquela densidade abismal, qual a outra interpretação ou
o senhor vai por essa via?

Exu ventania:  Eu  acompanho o  seu  pensamento,  mas  também somo que;  a  serpente
representa conhecimento, sabedoria, sagacidade. Acorrentar por mil anos significa; esconder,
ocultar, impedir as qualidades que essa serpente trás também que é o caduceu, que é o
conhecimento, que é a sabedoria, o saber viver de uma forma coerente. Por tanto o que
vocês dizem ser serpente, dragão, são reptilianos, portanto expressão de evolução. Aplacar
durante mil anos, significa; dizer que tudo isso é pecado, tudo isso está ligado ao demônio,
mas isso não é verdade o demônio abita dentro de cada um. Muitos padres que se refere a
satanás e ao demônio fazem coisas que até o demônio não reconhece. Sacerdotes de varias
religiões inclusive.

2. L) Jefferson Viscardi: Certo. Então, o terceiro versículo é dito assim; “Lançou-
o  no  abismo,  fechou-o  e  pôs  um  selo  sobre  ele,  para  assim  impedi-lo  de
enganar as nações, até que terminassem os mil anos”. Então, eu veria assim;
Lançou-o  num  abismo,  aquela  densidade  que  é  equivalente  ao  que  estava
sendo emanado de si, ou o satanás e diabo pode ser entendido como um grupo
de pessoas afins dentro daquela densidade. Então o fechou e pôs um selo no
dragão,  pode ser  talvez,  querer  dize-lo  assim;  aqui  é  o  seu  limite,  se  você
quiser passar daqui, você tem que olhar para si próprio, e se conhecer, se você
quer só de dentro pra fora e não de fora pra dentro, esse será o selo que te
dará o limite. “Isso sem dizer que o pessoal diz que veio Miguel e pôs a espada
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na cabeça do demônio” talvez seja isso o senhor saberá dizer. “E pôs um selo
sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os
mil anos”. Eu vejo isso até de uma forma inteligente, meio Deus, de fazer as
coisas  sem forçar  ninguém a nada.  O que o  senhor  diz  sobre esse terceiro
versículo?

Exu ventania: Será que o demônio engana as nações ou será que não é o próprio ser
humano  que  se  engana  quando  coloca,  os  seus  governantes  afrente  de  sua  raça.  Foi
silenciado,  digamos  assim,  essa  energia  da  serpente  que  foi  colocada  no  abismo,  foi
silenciada  para  que  as  nações  não  fossem  molestadas  pelo  conhecimento,  e  assim  foi
silenciado. Posso citar o momento em que isso ocorreu? Durante a perseguição da igreja
universal  católica,  contra  todas  as  pessoas  durante  os  momentos  em  que  estiveram
crucificando e queimando gente pelo mundo. Quiseram calar pessoas inocentes, mas quem é
que  estava  neste  momento  enganando  as  nações,  era  justamente  aquele  que  abita  no
capitólio, do cristianismo.
Jefferson Viscardi: Certo. Então quanto a isso do versículo 3, é que o lançou num abismo,
então seria mesmo essa ideia de um grupo de espíritos nomeados dragão que foi para um
espaço circunscrito de densidade.
Exu  ventania: Sim,  se  assim  preferirem.  Esconder  as  tendências,  vamos  dizer  assim,
esquecer as tendências.
Jefferson Viscardi: tendência o senhor fala da influencia de grupo religiosos, ocultos;
Exu ventania: Sim
Jefferson Viscardi: Fechou-o e pôs um selo sobre eles, seria um pouco aquela limitação
própria em ter que se conhecer e ver o próprio mal primeiro antes de julgar o outro.
Exu ventania: Sim, perfeitamente.

2.  M)  Jefferson  Viscardi:  Dai  o  versículo  3  termina  assim.  “Depois  disso,  é
necessário que ele seja solto por um pouco de tempo”. A interpretação que eu
traria  para isso seria  assim; esse grupo de espíritos que passaram mais ou
menos mil anos por ali, depois que começou cristianismo até o começo da idade
media,  que  ai  foi  o  tempo de  mil  anos  de  escuridão  que se  diz  que esses
espíritos  então  chamados  de  dragão,  foi  soltos,  e  esse  grupo  de  espíritos
começaram a encarnar e enganar o humano e ai tinha o maioral deles próprio
que  acabava  tomando  a  liderança,  não  sei  se  é  no  caso  como  um  Hitler,
tomando a liderança,  isso é uma hipótese né que levantam por ai,  pra que
então existisse esse agrupamento de reforma intima e depuração através da
dor e do sofrimento, que corpo pode proporcionar ao ser que está lindando
consigo próprio ali no dia a dia no movimento da carne, não sei, mas a ideia é
essa. “Depois disso é necessário que seja solto”, foi solto pra que tivesse o
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choque  da  encarnação  e  pudesse  conhecer  a  si  próprio  e  interagindo  com
outros esses espíritos vieram, foram soltos, reinaram, mas não sem o auxilio da
providencia divina, que mandou também no caso, Francisco de Assis né, nesta
época,  e  domingos de Gusmão,  acredito,  não sei  se  é  esse o  nome.  Mas o
senhor  saberá  dizer  um  pouco  mais  sobre  essa  ideia  do  final  do  terceiro
versículo?

Exu ventania: A necessidade de espíritos cobradores cármicos durante este período que eu
citei da era de peixes, em que vocês estão vivendo agora, é justamente os mil anos, as
escrituras não dirão exatamente com precisão, eu estou dizendo com precisão. Entre os anos
de 2150 antes de cristo e 2150 da era atual esta era de peixes será o equivalente a esses mil
anos, em que essas tendências do ser humano virão átona. E elas buscaram simplesmente
seus  lideres,  e  neste  sentido  novamente,  esse  espirito  cobrador  cármico,  que  nesta
encarnação teve o nome de Hitler e que foi Nero, e que foi outro que prefiro não citar, que
ainda é cultuado por uma religião de grande relevância. Este cobrador cármico, esteve e está
presente dentro dos corações da raça humana. Portanto o ser humano é mal ele só precisa
que alguém o instigue a fazer a maldade.

Jefferson Viscardi: Entendi, sente a necessidade de personifica-lo.

Exu ventania: Sim.

Jefferson  Viscardi: Uau.  Então,  quando  se  diz  foi  solto,  é  a  ideia  da  encarnação,
reencarnação e a depuração deles e entre eles próprios.

Exu ventania. Hm.  Eles possuem uma frequência. E vocês quanto mais se aproximam da
frequência  desses  seres,  mais  se  tornam esses  seres.  Deuses  do  passados,  e  hoje  são
considerados como demônios. E se você vera se isso ficar para a posteridade, percebera que
o Deus de hoje será demonizado também. Existe duas formas de se libertar dessa roda de
sansara, existe uma forma coletiva e é muito demorada, e existe uma forma individual. Um
exemplo: se você faz a sua passagem, desencarna, e enxerga um túnel de luz, e sabe que
dentro daquele túnel de luz existe seus entes queridos, mãe, pai, avós, amigos, pessoas que
estão do outro lado lhe esperando, você segue para esse túnel, e essa é a ilusão, você vai
abitar  uma  colônia  espiritual,  seus  entes  queridos  provavelmente  estarão  lá,  e  isso  se
chamara matriz de controle, isso é uma forma de você voltar expurgar, voltar e expurgar e ir
purificando a sua alma com o tempo, de uma forma coletiva e demorada. Digamos que o
planeta tem uma qualidade de poder abarcar a vida em toda sua potencia, mas a partir do
momento em que você começa a destruir o seu planeta, ele tem pouco tempo de vida, como
é que eu vou conseguir fazer todos esses espíritos venham por pelo menos 15 encarnações,
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e para saírem dessa roda de sansara,  sendo que o planeta está  se tornando inabitável.
Ocorre de outra forma, o momento em que você enxergar um túnel de luz, não vá a ele, pare
pense, foi implantada, eu diria a palavra chipada, que a palavra que vocês gostam, de que
existe um abismo, um inferno ou demônios esperando para queimar sua alma na eternidade,
se você não tiver isso como holograma ou programa na sua mente, mas sim livrar-se dessa
roda de uma serpente que corre atrás de um porco, que corre atrás de um galo, que é à roda
de sansara, a eterna prisão a este mundo se você libertar a sua alma, como Buda fez como
cristo fez, como tantos ascencionados, você não vai entrar no túnel, mas buscar seu outro
caminho, que é uma forma de livrar-se da sua conexão com seus entes, que é demorada, ou
seja, de uma forma você pode evoluir através do conjunto do grupo, da alma grupo, da
mônada e a outra forma é livrar-se desta sequencia, mas evoluir da mesma forma, sendo
que, será levada através de arrebatamento, sua alma será elevada aonde não tenha mais
limites, e neste caso será levado por seres que já chegaram, e neste caso são seres que já
não utilizam a forma carbono como vida mais sim a forma espiritual mais sutil ou até mesmo
sílica como já citei como exemplo, que vocês vão chamar de extraterrestres. Resumindo ou
você fica muito tempo para reencarnar e evoluir, e um dia chegar a Deus, ou você se livra
dos seus entes, da sua família, da sua necessidade de voltar ao numero 6, que é a riqueza, o
ouro, tudo que o planeta concentra, e livrar-se de tudo isso, e partir para uma situação da
alma que ela está aparte dessa realidade, mas que ela estará ascencionada, neste sentido ela
estará em outros mundos, outras essas, em outras dimensões e seguidos por seres que estão
nessas condições. Existem duas formas de se ascencionar, em grupo ou individual, escolha!

Jefferson Viscardi: Quando o senhor diz essa luz, parece que o senhor está dizendo; essa
pessoa ainda está sendo levada pelos instintos do ser humanizado e não do espirito que ela
é.

Exu ventania:  Do ser humanizado, completamente. Por que do momento que desencarna
ela ainda possui em seu períspirito muito do que aprendeu aqui, e se aprendeu que uma luz
é boa e a trava é ruim, ela vai pra luz. Mas muitas vezes a treva é boa e a luz é a ruim.

Jefferson Viscardi: Entendi. Porque o vazio é como se fosse à universalização;
Exu ventania: O vazio é o universo, é mais rápido, mas você tem que abrir mão de muitas
coisas, entre elas tudo o que está na terra.
Jefferson Viscardi: Agora entendi. Muito bem.
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• ──────────────────  ────────────────── •✾  

Mago cris
• ──────────────────  ────────────────── •✾

Mago Cris: Meu comentário geral é que dentro de tudo o que está escrito neste livro, que
hoje  é  lido  e  seguido  por  milhares  e  milhões  de  pessoas  hoje  no  mundo,  percebam o
seguinte, em primeiro lugar este livro já foi traduzido, inúmeras vezes de inúmeras formas,
perdendo infelizmente o que estava escrito no principio, o que estava querendo ser dito no
começo, e dentro até do começo, eram visões de alguns homens, visões de algumas pessoas
que estava ali se baseando dentro de outros escritos mais antigos ainda e baseando no que
elas viam naquela época, naquela época havia muitas guerras e se acreditavam em muitas
questões. O que eu posso comentar de inicio, é que nem tudo o que está ali está querendo
dizer aquilo que vocês podem interpretar.

2. N) Jefferson Viscardi:  Vamos dar nosso estudo assim dentro deste texto;
“vers.: 1 Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do Abismo e
uma grande corrente”.

Mago Cris: Podemos estudar de varias formas, podemos entender que este anjo podia ser
um enviado um emissário de deus, podemos entender que esse anjo, pode ser um de nossos
amigos de outros orbes, ali trazendo informações ou trazendo situações para que as pessoas
se  coloquem,  pois,  no  passado  entendam  que  nossos  queridos  amigos  do  espaço  já
caminhavam conosco de uma forma muito mais presente, assim como vocês podem ver,
todos esses deuses sumérios, acadianos, depois de outras formas como os deuses egípcios, e
assim foram se traduzindo de formas diferentes sobre os gregos e tudo mais. Podemos dizer
que  ele  trazia  ali  do  espaço  a  prisão  também,  tudo  pode  ser  interpretado  com  muita
figuração, de fato quero explicar para que vocês abram a mente, e não procurem tanto um
demônio um diabo, mas sim entender que a historia passado de uma forma, pode significar
de outra. 

2. O) Jefferson Viscardi: Então quando se diz; “Vi descer dos céus um anjo que
trazia na mão a chave do Abismo e uma grande corrente”, o anjo o senhor já
falou que pode não ser, e uma corrente na mão, que mão? E porque na mão?
Não poderia trazer no bolso? E a chave do abismo que chave é essa, e porque
abismo? E grande corrente, não poderia ser uma pequena?
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Mago Cris:  Vamos lá! Vamos dentro de algumas historias possíveis. Entendendo que em
algumas vidas estudei profundamente os estudos cristão, católicos, hebraicos, judaicos para
absorver  de  mais  profundo conhecimento.  Vamos  entender  que possivelmente  esse anjo
vindo dos céus trazendo em sua mão uma liberdade e um aprisionamento, uma corrente para
um abismo. Vou falar também de uma forma figurativa, se você entender que esses amigos
que vem, estavam aqui para aprender e em si já estavam tão livres para despertar para
voltar aos seus lugares de origem, mas também acorrentados pelo seu campo vibracional,
para aprenderem tudo o que aqui eles vieram fazer.

2. P) Jefferson Viscardi: Certo. Vamos para o segundo versículo: “Ele prendeu o
dragão, a antiga serpente, que é o diabo, satanás, e o acorrentou por mil anos”.

Mago Cris: Se fizeram estudos sobre os antigos amigos da suméria, entenderem que na
verdade o dragão ou o que seria a representação do dragão ou da serpente, que como vimos
no inicio a serpente que, amaldiçoou Adão e Eva, era uma casta de família, e os nossos
amigos de outro orbe, uma casta que poderia representar a casta do dragão ou da serpente,
ou traduzindo isso para hoje de uma forma muito livre e complexa que estou a trazer, pois,
aquele que queria despertar nos humanos uma forma livre de se ver era aprisionado tendo
tido como errado ou errôneo e como demônio. Isso traduzindo também em outras épocas,
quando entendemos que era se visto e acreditado que a própria reencarnação de César Nero
tinha voltado e ali ele trazia o demônio dentro de si, pois ele era também ali o anticristo
voltado na terra.

2. Q) Jefferson Viscardi: Certo. Três;  “Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um
selo  sobre  ele,  para  assim  impedi-lo  de  enganar  as  nações,  até  que
terminassem os mil anos”. “Depois disso, é necessário que ele seja solto por
um pouco de tempo”.

Mago Cris:  Voltando para  nossos  estudos  do  passado,  quando entendemos que nossos
amigos do espaço, tem um tempo diferente de vida do que temos hoje, mas eles estavam
aqui, mas acreditavam-se até serem deuses, pois, para cada 3600 anos nossos, passava se 1
ano de vida deles, ficaram presos por um grande tempo, pois esse amigo ou esse dragão, da
casta do dragão que foi aprisionado e colocado debaixo, no que se poderia dizer uma prisão,
seria libertado depois de um tempo, para ver se teria mudado as suas condições. Isso tudo
tirado de grandes escritas do passado, pois se entendemos que a bíblia original,  a bíblia
hebraica que já era baseada em estudos, estudos, do que eles acreditavam pegar, do que
eles vieram trazendo da suméria e de outros povos antigos, e ali se resumiram por tudo
aquilo que eles estavam acreditando ser uma suposição e não uma verdade uma, pois, não
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tinham vivido aquele período, dentro disso, como qualquer estudo, como qualquer historia
que se conta se coloca as versões mais necessárias para aquele proposito que você pede e
tem.
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• ──────────────────  ────────────────── •✾  

rainha da lira
• ──────────────────  ────────────────── •✾

2. R) Jefferson Viscardi: E ai dona rainha da lira o que a senha tem a dizer a
respeito destas colocações do apocalipse, a senhora quer que comente uma de
cada vez para a senhora ir comentando?

Pomba-gira Rainha da Lira: leia uma de cada vez, por favor.

2. S) Jefferson Viscardi: “Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave
do Abismo e uma grande corrente”

Pomba-gira Rainha da Lira:  A chave do abismo e uma grande corrente.  As correntes
significam as  energias  estelares,  as  energias  onde  todas  as  coisas  estão  escritas,  pelas
próprias energias do universo. Se ele trás as correntes na mão ele trás a sabedoria, mas se
ele trás a chave lá no inferno das trevas, então ele vem libertar, mas não vem libertar as
trevas ele vem dar as trevas conhecimento, e as correntes espirituais mais sabias que existe,
porque um ser de luz não vai trazer abertura e sofrimento não é assim, o ser de LUZ NÃO
VAI TRAZER ABERTURA, vem de lá cima com as correntes dos infernos, as correntes são
correntes  espirituais  evolutivas,  você  pode  ate  tomar  conhecimento,  pode  até  ser  esses
fótons, mas eu também não sou tão estudada, mas pode ser esses fótons de luz que ele trás
essas correntes do ser, e isso de se libertar a negatividade por mil anos, porque ela tem que
ser livre, olha meu camarada, as trevas estão abertas desde que o homem é homem, e as
correntes são os conhecimentos que vem trazer para toda a humanidade, aquelas que estão
aprisionadas, porque as trevas não vem do inferno, as trevas não é o inferno, treva significa
ignorância, e inferno significa prisão, você me entende? Então elas vem e esse anjo de luz
não vem trazer dor a humanidade, ninguém vem abrir o inferno, como o ser infernal e vir
contaminar a terra, isso não existe criatura, isso existe na cabeça da escravidão humana, e
daqueles que querem escravizar o homem daqueles que querem que o homem não cresça
não se liberte. Será que esse texto não foi alterado, quantos textos foi alterado, para que a
humanidade tivesse dor, Jesus veio como um cordeiro, como um ser de luz que mais alto
pisou na terra, veio como um cordeiro, não trouxe raiva e nem trouxe dor, porque que tem
que vir agora um ser de luz trazer as correntes e o significado tem que se prender todos os
seres, e logo as que tem a chave do abismo, e vai abrir um abismo da besta, e a besta se
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soltara por mil anos, e essa besta tem a ver com conhecimento moço. Por mil anos o homem
ira estudar e crescer a humanidade para compensar aquilo que lhe foi atormentado que lhe
foi negado pela luz humana, pela luz daqueles que sempre esconderam a luz dos homens,
entendeu moço, é isso. É a primeira resposta que eu tenho para dar.

Jefferson Viscardi: Bom, deixa-me ver se entendi direitinho, “Vi descer dos céus
um anjo que trazia  na mão a chave do Abismo e uma grande corrente”.  Essa
grande corrente que a  senhora falou,  a  gente sempre  associa  com a maldade
humana, que uma pessoa com uma grande corrente vai fazer o mal pra alguém,
claro.

Pomba-gira Rainha da Lira: é, mas veja o maior mal que o ser de luz pode trazer, é as
correntes espirituais do conhecimento, porque se alguém trás algumas correntes significa que
vai libertar qualquer coisa, você entende, porque um quando um ser de luz trás correntes, ele
trás energias espirituais e João nessa altura, aquilo que ele mais entendia por dimensões
espirituais abertas a consciência humana tinha haver com correntes, muitas vezes Paulo de
tarso fala do reino celestial, e depois fala que a gente tem que combater esse reino celestial,
porque é onde esta a potestade e denominações ele não sabia que isso era o plano astral
inferior, e deu um nome do reino celestial. Da mesma forma Joao viu as coisas segundo a
sua visão, porque foi a imagem que ele viu um anjo abrindo trazendo e abrindo as dimensões
extrafísicas,  e as correntes espirituais,  essas vibrações espirituais,  onde abria a porta  do
abismo que é o planeta terra para que essas energias espirituais viesse ensinar a humanidade
viesse mostrar a humanidade o conhecimento que vai deixar o homem livre para entender as
coisas. Você acha que Deus, Deus faz as coisas com ignorância? Jamais, as pessoas tem que
ver que as pessoas da altura  não tinha vocabulário,  nem visão desperta para traduzir  o
significado daquilo que estavam vendo, falasse para a igreja no século XI sobre o microscópio
e você virava bruxo, entendeu, imagine nessa altura, o homem estava perturbado, passando
fome,  esse  João  na  ilha,  ficando  desvitalizado,  veja  criatura  esse  homem,  por  muito
preparado que tivesse, ele podia estar, mas o corpo não estava os olhos iam ver coisas
mediantes a sua energia, você entende, se o corpo não esta bom o homem vai ver só coisa
boa camarada? Não pode,  o  homem vê as  coisas mediante o inferno que está vivendo,
entendeu moço?
Jefferson Viscardi: sim senhora então eu vou pra segunda aqui.

2. T) Jefferson Viscardi: Segunda colocação,  “Ele prendeu o dragão, a antiga
serpente, que é o diabo, satanás, e o acorrentou por mil anos”.

Pomba-gira Rainha da Lira:  olha filho, serpente significa sabedoria entendeu, serpente
significa Ascenção do conhecimento, os indianos sabem disso quando o homem começa a
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trabalhar a serpente que esta enrolada no seu chacra muladara as coisas ativam e o homem
vai por ai a cima, então é natural que a serpente é conhecimento. O anjo trouxe as correntes
do conhecimento, abriu um abismo e aprisionou a serpente, a pessoa vai pensar assim, ou
seja, deu o conhecimento a humanidade, por mil anos, e veja que dar o conhecimento a
humanidade é permitir que a humanidade usufruísse tanto do bem quanto do mal, e que ela
possa crescer fazendo suas escolhas e seu livre arbítrio tem que funcionar, fazendo suas
escolhas, fazendo as escolhas para sanar seu carma, entendeu, as suas escolhas despertarão
certamente aquilo que se chama de livre arbítrio, entendeu moço, o livre arbítrio. Quando
libertaram aquela fera, e entenda moço, o diabo não esta preso não, nem esta preso e nem
esta solto, a certas coisas que se tiverem presas estão dentro do homem, por que o homem
é um microuniverso que é acessível a essa quarta dimensão superior, intermedia e entre
outros, é acessível, e cada um hoje tem uma leitura que pode fazer na terra, porque essas
correntes como eu falei  pra  você,  quando vieram trouxeram a informação a muitos  que
tiveram aprisionados há muito tempo, porque não começou na igreja católica meu amigo, já
o Indus, os egípcios, lemurianos e muitos outros, os seres atlantes, todos esses esconderam
algo da humanidade, por isso essas correntes vieram fazer diferença, hoje vosmicê não vê
aqui espíritos burros, não vê homens incultos, só inculto quem quer. Mas essas trevas esse
satanás, só pega nele quem quer, porque ele não vive lá no fundo dos abismos, vive no
fundo do abismo humano, entendeu, por que você pode decidir matar ou não matar alguém
que você não gosta, mas se você tem cultura vosmicê vai entender uma coisa que vou te
dizer você não ira matar ninguém, você vai perdoar, porque você sabe que existe outra vida
em que as coisas vão se ajustar, entendeu moço. Então essa coisa do diabo preso lá que foi
liberto, isso é uma coisa que assim, é um livro, quem quiser que estude que trabalhe e que
veja que as vezes as ações humanas elas são tão negativas que nem o diabo tem capacidade
pra isso, de tão negativas. As vezes você esta com uma pessoa ao lado, que julga que é um
santo e derrepente você conhece aquela pessoa, e você vê o diabo nela, mas aquela é uma
pessoa, mas que deu acesso a sensibilidade de energias negativas predominarem sobre as
energias positivas, muita gente diz que exu é diabo, pomba-gira é diabo, eu não tenho chifre,
eu não tenho calda, eu sou um espirito igual os outros espíritos, mas dentro de mim reina o
bem e o mal, e eu vou pegar naquilo que mais me atrai que mais me satisfaz, e o mal não é
a esquerda. O mal não é a direita. O mal é a ignorância, entendeu. O mal é a ignorância, e
diabo significa a ignorância humana. Porque vejam uma coisa, eu posso lhe dizer que existem
espíritos, mais antigos que essa teologia, que existe pra isso sobre diabo. Existe espíritos
mais perversos que esse diabo, existe espíritos que não tão a comando de diabo nenhum,
estão a comando das suas imperfeiçoes, esta entendendo moço?

Jefferson Viscardi: Não estão subjugados pelo diabo, estão subjugados pelas suas próprias
imperfeiçoes.
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Pomba-gira Rainha da Lira: Pelas suas imperfeiçoes, por que em todos os casos o diabo
pagam muito, o diabo e lúcifer pagam muito, que você possa me perguntar assim; existe
uma energia de maldade? Eu posso lhe responder. Existe sim, uma energia de maldade que
já por seis reinos, ou por seiscentos e sessenta e seis reinos perpetua, mas essa energia de
maldade trás sempre uma sabedoria, por que você pode pensar assim; a invasão do Tibete
por parte da china; a gente vai ver que esta incorreto, esta incorretíssimo, mas se você
chegar lá e vê um pais a ficar prospero, porque já tem trem por exemplo. Há mortes?  Há
certamente,  mas  onde  há  vida  há  morte,  onde  há  ignorância,  há  sabedoria,  onde  há
maldade, também passa a existir  o bem, onde há trevas,  passa a existir  a luz que é o
conhecimento da verdade. E outras citações, reinos mais densos ainda meu camarada, esses
reinos  mais  densos,  eles  vão  ter  espíritos  que  vem  de  outras  realidades,  fazes  suas
expurgações  carmicas  das  guerras  estelares,  e  vem aqui,  ficam prisioneiros  da  roda  de
sansara, e olha que começam a fazer suas evoluções e a ensinar aquilo que trazem do reino
deles.  E  aquilo  que é maldade começa a fazer  uma civilização  atrasada a  avançar,  e  a
civilização avança, cresce. Você pode pensar se existir chuva acida na terra, que existe, vai
matar colheitas, certo? Mas em marte existem chuvas acidas que ativam colheitas. Por que
cada  zona  cada  planeta,  cada  orbe  espiritual,  esta  preparado  para  aceitar  aquela
negatividade que vem, e tem os espíritos que tão recomeçando os, mais antigos que sofrem,
tem esses espíritos que vão beneficiar aqueles espíritos que vem de não sei de onde, que
vieram encarnar aqui. O meu querido isso vai se passar com outros planetas ainda, você
entende, nem tudo é negatividade, há muita historia, há muita historia.

Jefferson Viscardi: Uau! Sim, certo vamos para a terceira então.

2. U) Jefferson Viscardi:  “Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre
ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os mil
anos”. “Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo”.

Pomba-gira Rainha da Lira: Bom moço olha, quando o conhecimento vem, ele tem ser
fechado, o conhecimento quando ele é fechado se espalha pelas dimensões, conhecimento é
uma energia, informação é uma energia, chuva é uma energia. Se não houver um sistema
gravitacional que prenda essa agua a terra ela se espalha pelo espaço. Portanto ela tem que
esta fechada aqui, e a agua trás conhecimento, trás vida. Costuma se disser que a agua é
aquilo trás a energia espiritual. Então o conhecimento tem que ser fechado? Tem que ser
fechado sim, e tem que ser solto por todos os homens? Tem que ser sim. Agora todo homem
vai apanhar esse conhecimento, mediante a sua vontade, porque as pessoas podem dizer, se
ele fechou o diabo no abismo, se ele prendeu as trevas no abismo, é por que lá ele colocou
uma coisa, e uma chave é uma luz é uma esperança de conhecimento, entendeu, por que a
chave é aquela que o homem pega e tem a coragem de abrir o conhecimento para ver o que
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tem do outro lado, e aparece uma coisa completamente diferente daquela que foi construída
na psique humana, e a psique humana está d ‘estruturada mediante essas coisas que não
são decifradas de uma forma simples, são decifradas de forma complexas por meias palavras.
Então se as trevas estão fechadas por uma chave significa que colocaram luz e da mesma
forma, quando uma coisa se abre, é para que essa luz que foi trabalhada nas trevas possa vir
e mostrar o que trabalhou, veja uma coisa, muitas pessoas vão dizer que você não tem vida,
que você vive preso nas suas coisas, muitas pessoas podem dizer que isso é trevas. Mas
trevas por quê? Será que uma pessoa que se prenda a si mesmo, e permite que a luz a
prenda para crescer, será que a vida dessa pessoa tem que ser trevas? Só porque é diferente
daquilo que é comum, só porque se entrega a Deus? E graças a Deus não é? Só porque se
entrega a Deus, porque muitas as vezes as pessoas pensam que outras que se dedicam ao
trabalho espiritual vivem enganadas, vivem no suplicio, não, é preciso muita coragem para
fazer o seu trabalho é preciso muita força para que você entenda as coisas, as coisas do povo
um pouco menor que não se interessa por espiritualidade, que não quer saber da luz, que só
quer saber  de coisa que não lhe traz progresso.  Veja um homem quando tem medo, o
homem quando lhe é dito que é um satanás, o homem tem medo de errar, então começa a
ter um comportamento diferente. Assim fazia os lamas tibetanos com os seus alunos, diziam
que havia a treva, havia aquilo e aquilo outro, e tinham que ter comportamentos exemplares,
idênticos ao Buda. E veja, uma informação que é destrutiva foi pega e ensinada num sentido
construtivo, e hoje você vê um monge tibetano ou alguém que se veste como um monge
tibetano num diz uma palavra e passa a santo, e depois você descobre que aquele homem
roubou um monge matou ele  e  fez  aquilo  para  sair  de  lá  onde estava no Tibete.  Você
entende o que eu estou dizendo? As vezes há estruturas e padrões de comportamentos, que
são tão bem alimentados que você pode ver um assassino com roupa de tibetano e ele se
passa por monge. Da mesma forma acontece com o plano espiritual inferior. Existem coisas
que são ditas para que a humanidade cresça. Por que Deus ia criar um ser que Ele teria de
combater, por que Ele ia criar um ser que fosse destruir as pessoas e os seres que eles
amavam. Pode haver um diabo, pode sim, chamado AÇÃO E REAÇÃO, CAUSA E EFEITO E
LIVRE  ARBITRIO.  Quando  as  pessoas  tem  essas  leis  e  não  entendem,  elas  tem
comportamentos fora dessas leis, e quem vive fora dessas leis no reino daquelas leis, passar
virar uma coisa que não é de Deus, passa a virar para os outros, um Diabo. E quantos não
foram os  diabos  que morreram nas  mãos da inquisição? Quantos  não foram presas  por
ouvirem a Deus e foram presas calabouços e foram esquecidos. Quantas pessoas passavam
fome, não é, e a santa inquisição fechou os olhos fechou as portas e tudo aquilo que passava
fome era do diabo. Moço se alguém for preso e libertado, se for num sentido demoníaco,
alguma coisa só será libertado, sabe quando moço? Quando a humanidade estiver preparada
para superar aquilo. Porque Deus não espoe os seus filhos, sabendo que eles não tenham
forças superar aquilo. Entendeu moço?
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Jefferson Viscardi: Sim, claro. Muito Obrigado!
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Pergunta 3 de 6
6 entidades

DcE 666
✥-------------------✥-------------------✥ 

Lúcifer, satanás realmente existe? O que é contado sobre ele
é verdade? O que é a besta do apocalipse? O que é a tal Marca da
Besta?

✥-------------------✥-------------------✥ 

Respondem:
Caboclo Pena Branca

Pai Moçambique
Exu Ventania

Mago Cris
Pombogira Rainha da Lira
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• ──────────────────  ────────────────── •✾  

caboclo pena branca
• ──────────────────  ────────────────── •✾

Pena Branca: Acho que um quarto disso eu já respondi.
Jefferson Viscardi: Sim.
Pena Branca: Lúcifer no ponto de vista cósmico é um ser, um administrador. Ele é um
gerente,  vamos dizer  assim.  Lúcifer  é  um gerente  de  vários  sistemas [28.24]  partes  da
galáxia e ele não tem chifre nem rabo. Ele é um [28.33]. Ele é um anjo como vocês gostam
de dizer, que cometeu um erro administrativo durante o processo de transmigração de almas
desse plano. Então, ele infringiu uma diretiva superior a ele, de uma hierarquia superior e foi
admoestado por isso. Simples assim. Não tem nada a ver com a figura do diabo, de rabo, do
capeta,  daquele  que  ergueu  a  voz  contra  Deus.  Essas  são  simbologias  para  mentes
manipuladas pela igreja católica para criar um inimigo. Para conseguir adesão dos fieis. Né?
Isso não existe. A besta é o homem. Vocês são a besta. A besta no sentido de potencial do
mal.
Jefferson Viscardi: Claro.
Pena Branca: O que mais você perguntou?
Jefferson Viscardi: O senhor disse aí que a besta é o potencial do ser humano para a
maldade.
Pena Branca: Quem não quer amor, sexo, poder, para poder manipular o outro? Vocês são
todos manipuladores. Vocês todos querem exercer poder sobre a terra. Mesmo que isso seja
transvertido de bondade ou de boa ação. Qual é verdadeiramente sua intenção? Posso usar
você como exemplo. Qual a sua verdadeira intenção ao usar esse canal?
Jefferson Viscardi: Claro.
Pena Branca:  [30.40] a palavra de bondade das  entidades.  Gerar  conhecimento.  Gerar
consciência.  Está  tudo  muito  certo.  Será  que  esse  é  o  verdadeiro  efeito  que  você  está
conseguindo?
Jefferson Viscardi: Entendi. E como se dissesse...
Pena  Branca:  [30.50] Você  ser  veiculo  para  determinadas  coisas  ou  para  disseminar
determinados conhecimentos, pode ser positivo ou negativo.
Jefferson Viscardi: Sim.
Pena  Branca:  Mas  a  escolha  da  utilização  do  conhecimento  vai  variar  segundo  a
individualidade de quem tem acesso àquela informação. Hoje vocês não tem acesso a todas
as informações que vocês querem?
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Jefferson Viscardi: Sim senhor.
Pena  Branca:  Basta  vocês  entrarem  na  internet,  digitar  alguma  coisa  e  você  tem  a
informação. Agora a questão é: primeiro qual é a procedência de sua informação? Como é
que você valida uma informação? Que fonte é essa? Isso tem ressonância com você? Ótimo.
Se aquilo tocou seu coração? Muito bom.  Tocou-se seu coração para o bem? Melhor ainda.
Se tocou seu coração para estimular a sua besta interna?[31.50]
Jefferson Viscardi: Sim. Claro.
Pena Branca: Mas a escolha está em suas mãos, não está nas mãos de ninguém. A internet
é um instrumento neutro, filho. A internet é um instrumento de exu.
Jefferson Viscardi: Boa. Tenho nessas viagens, falado também com os Mestres orientais,
com a espiritualidade e me aconselhado e estudado e percebi também aquilo que o senhor
fala desde o começo, né? Vejo o diálogo assim, como um fluir e eu como um meio. Não como
meu. Não como alguém que busca algum objetivo, né? Ai sim a gente dissocia. Porque tudo
que for separado disso é a gente se prendendo mais aos cinco agregados do Buda, que
fortalece a personalidade e prende a gente no mundo material, né?
Pena Branca: Sim. Porque é só um exercício de ego.
Jefferson Viscardi: Sim. Claro.
Pena Branca: E todo exercício de ego na verdade você esta alimentando a besta. Porque a
besta se alimenta dos egos fúteis, vazios, dos poderosos sem conteúdo, dos ricos em solidez,
dos belos [33.23]. Essa é a besta.

3. A) Jefferson Viscardi: Sim. E dai, aqui está dizendo a última questão da três
é:

O que é a tal marca da besta?

Pena Branca: Já respondi. É o potencial de maldade de cada um de vocês traz. E todos
trazem. Se vocês não tem isso, você não estaria aqui.
Jefferson Viscardi: Claro.
Pena Branca: Se você é um espírito missionário aqui, vamos disser assim, que tenha que
venha que já venha de um nível de consciência maior e você vem para cá em missão trazer
um pouco mais de luz para as pessoas, mesmo assim ao experimentar a matéria você vai ser
tentado pela besta, porque isso é o [34.09] da dualidade. Esse é o plano da história. Então
vamos dizer assim, muita gente fala: o poder corrompe. Mas não é só o poder que corrompe.
[34.24] nesse plano corrompe. Porque como é uma lição, um aprendizado difícil, sempre vai
ter um aluno que vai querer colar da prova do colega. Sempre vai ter aluno que vai querer se
insinuar para o professor ou para a professora para levar vantagem. Sempre vai ter um aluno
que vai querer pagar para ter o gabarito da prova antes de fazer. Esse é um plano de prova,
não é?
Jefferson Viscardi: Sim.
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Pena Branca: Então você pode fazer analogia como uma situação escolar. Você vai ter a
turma da frente. A turma dos bagunceiros. A turma dos puxa sacos. A turma dos quietos que
só observa, e a turma dos profundamente corruptos. Dentro do próprio sistema. E dentro
daquelas pessoas que se relacionam com esse sistema que criou as relações profundamente
distorcidas [35.22].
Jefferson Viscardi: Sim. Eu tive uma ideia aqui, talvez, vamos ver se o senhor também
acredita que pode ser visto dessa forma também. Que a tal marca da besta são os gatilhos
criados pelo ser humanizado. Nessa hora de interpretar a realidade reagir sempre no lugar de
manter a paz.
Pena Branca: Volta para o mesmo ponto. Isso é o seu potencial de maldade.
Jefferson Viscardi: É a besta.
Pena Branca: [36.00]. Você é o mal encarnado.
Jefferson Viscardi: Sim.
Pena Branca: Mas você também é o bem encarnado. Tem duas polaridades. O que você vai
utilizar no seu processo de aprendizado é escolha de sua consciência. E ninguém tem que
colocar o dedo na sua cara. Tem gente que nasceu para ser bandida. E se ele vier e cumprir
a missão dele de forma correta, está tudo certo. Tem gente que nasceu para ser pobre. Tem
gente que nasceu para ser o Jefferson Viscardi.  Tem gente que nasceu para ser senhor
Marcos Felipe. Tem gente que nasceu; você tem que assumir aquilo que você veio fazer aqui.
Esse contrato pré-reencarnacional deixa muito claro o que você veio fazer aqui. Quando a
pessoa começa a fugir desse [36.53] dessa energia vital que ela recebeu para vir cumprir sua
missão e fazer seu papel, ela descamba. Ela perde o senso de justiça consigo mesma e aí ela
pode ou enveredar por um caminho de muita maldade e de compensas ou recompensas
materiais fúteis ou ela cai num processo de depressão, de não entender o que o espírito, o
espírito não entende sua missão, não entende o que está fazendo aqui, [37.31] o outro lado,
[37.28] da apatia profunda, da depressão, da falta de sentido na vida, de não entender, de
não se entender. Não é a toa que você tem tanta gente maldosa e você tem tanta gente
deprimida.
Jefferson Viscardi: Nossa. Que assim seja. Engraçado, o senhor falou em poucas palavras
um pouco da filosofia de Platão que ele coloca naquele livro A República. “que se cada um
fizer aquilo que lhe compete, a sociedade inteira estará fortalecida”.
Pena Branca: Sim. Se você pensar [38.07] tem contato com planos superior, com entidades
de luz, [38.12] evoluídos. Então se você pensar que isso aqui é uma cópia piorada do que
existe no plano astral,  você entende que aquilo sempre vai  ser o [38.]  para vocês. Né?
Porque no espírito de vocês, vocês tem a consciência do que é a vida. Numa dimensão
superior de consciência. Então vocês passam muitas vezes a vida tentando construir uma
copia mal feita, vamos dizer assim, daquilo que vocês vivenciaram no espírito. E está tudo
certo. O ruim é quando a pessoa além de não realizar a sua obra, não deixa que o outro faça.
Ou então que a pessoa não entenda o plano,  o  projeto  [39.06],  e  vai  fazer  uma coisa
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totalmente distante daquilo que foi planejado. Agradeça a existência dos seus guardiões, dos
seus exus, das suas pombogiras, porque são eles que têm esse trabalho, de tentar colocar
vocês no prumo novamente. Por que muitos deles são cobradores carmicos, no bom sentido.
Eles conhecem o seu espírito profundamente e podem dar puxadas na orelha, empurrá-los
para aqui e para lá para que vocês sempre se coloquem no caminho do meio, no caminho do
autoconhecimento que é o único possível para vocês saírem daqui com uma, vamos dizer
assim, uma sensação de realização plena nesse processo reencarnacional.
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• ──────────────────  ────────────────── •✾  

pai MoçaMbique
• ──────────────────  ────────────────── •✾

Pai Moçambique:  Esse Nego fala e afirma que esse satanás, lucífer, não esse lúcifer viu
meu fio que é diferente, e nego vai explicar mais na frente isso. Esses existem, eles são a
simbologia e a energia do mal que reina sobre a terra. Então eles existem porque se existe o
bem, e o bem o simbolismo é Jesus cristo, e existe o mal que a simbologia é satanás. Então
ele existem, onde se tem o bem se tem o mal. Qual que é a outra depois desse meu fio?

3. B) Jefferson Viscardi: O que é contado sobre ele é verdade?

Pai Moçambique: Das historias dele?
Jefferson Viscardi: É.
Pai Moçambique: esse é que é o anjo caído, um dos anjos que era mais belo, né meu fio,
era de todos os anjos o que tinha mais força, e que a inveja, antes mesmo de se estar nessa
terra atazanando os outros, ele já veio com essa energia de inveja, vaidade e todo os sete
pecado, tudo ele já veio com ele e foi ensinando a quem acreditasse e cultuasse ele. Então
esse queria ser mais que Jesus, Jesus não desculpe a palavra desse nego, mais que Deus,
perdoe a palavra de Nego. Esse é uma das historias de satanás que se teve e que é verdade,
e que é a que as pessoas mais conhece né meu filho. E é verdade, e assim ele se reina muito
ainda  nessa  terra,  e  pratica  todas  as  coisas  que  ele  trouxe  como  ensinamento,  os
ensinamentos dele é esse, ódio, vaidade, inveja, luxuria tudo isso de ruim ele que trouxe
para essa terra.

3. C)  Jefferson Viscardi: Certo, o que é a Besta do Apocalipse?

Pai Moçambique: Esse meu fio, a besta do apocalipse, nada mais é na vida de vocês hoje,
como já se passaram no tempo quando tinha os imperadores, naquela época muitos dos
imperadores foram dados como a besta do apocalipse, então de tempo em tempo, os cristãos
colocam essa besta numa pessoa, que é aquela pessoa que, nego não fala rígida, mas que
quer ser mais e quer que todos abaixem a cabeça a ele, esse pode ser considerado a besta
do apocalipse, cada um no seu tempo. No tempo de vocês a besta do apocalipse, que vocês
ainda vão conhecer muitos podem estar vivo, ou esse povo novo que anda nascendo, pode
enxergar que vai ter uma nova ordem que todos vão ter que se abaixar a cabeça pra uma só
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pessoa, ela vai ser dada também como a besta e como o anticristo, porque nego simboliza a
besta como o anticristo. Isso pra nego viu meu filho.

3. D) Jefferson Viscardi: O que é a tal Marca da Besta?

Pai Moçambique:  Esse é como o nego falou mais cedo sobre o selo,  que esse é uma
marca, pode ser, e no tempo de vocês tem tanta tecnologia né meu filho, pra você vê, vós
esta lá do outro lado esta falando com nego agora né. Pode ser um risco, porque se fala que
vai se tiver uma marca na munheca ou na testa. Pode ser essas porcarias pequenas, como
que fala? Chip. Pode ser essa porcaria que sem esse vos sunce, não compra, não vende, não
come,  não  faz  nada.  Que é  uma simbologia  que,  quem não  tiver  essa  marca,  seja  ela
desenho ou algo material no vosso corpo, vós não vive no vosso corpo, e se vos resistir vai a
morte. Então essa marca, é a marca da besta, é uma simbologia que as pessoas vão ver, vão
reconhecer o anticristo e os seguidores do anticristo vai ter que ter essa marca, seja ela
desenhada, cortada, implantada, ti vais ter que ter ela dentro de vós suncês.
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• ──────────────────  ────────────────── •✾  

exu ventania
• ──────────────────  ────────────────── •✾

Exu ventania: Satanás existe, Lúcifer existe, Leonardo, belzebu, eu já fiz menções a eles, e
quem alimenta os tijolinhos do inferno é o ser humano. Satanás não passa de um simples
demônio da tentação, se é assim que vocês querem saber, mas “xatanas” significa pedra do
tropeço, e cada vez que você tropeçar, e voltar a trás nos ensinamentos que você deveria
estar  seguindo  você  estará  seguindo  o  satanás,  portanto  ele  existe  sim,  e  atuando
diretamente sobre você todas as vezes que você não seguir o que é bom. Toda vez que você
tentar destruir um casamento, todas as vezes que você prejudicar alguém no seu trabalho,
todas as vezes que você desejar o mal, ou seja, tudo aquilo que for ligado a morte, a guerra,
a fome e a conquista de forma animalesca, você estará ligado a satanás, mas não somente a
ele, mas muitos outros. Esse numero da besta, eu já exemplifiquei quem é a besta, é a
própria igreja. A própria igreja crista assentada sobre o capitólio, mas veja bem, existem
muitas belas rosa que nascem nos jardins da igreja, como existem grandes santos nascendo
nos campos da igreja, nem tudo é negativo, como o ser humano possui duas frequências,
existem santos como Francisco de Assis que nasceu nos campos da igreja, ou seja, nem tudo
está perdido. 

Jefferson Viscardi: Hu rum! E essa referencia a marca da besta?
Exu ventania: É simplesmente alegórica. O numero 6 elevado a terceira potencia significa a
riqueza, o numero 6 esta ligado a liberdade e está ligado ao planeta Vênus que é a estrela da
manha, que vocês demonizam, e necessariamente não é isso, pois, o próprio Jesus dizia, “eu
sou a estrela da manha”, eu sou Lu-ci-feer, são os dois lados da mesma moeda. 

3. E) Jefferson Viscardi: Hum, Certo. E quando a pessoa tem a ideia de que é o
capitalismo, e isso vai descambar para a necessidade de vender sua alma em
troca de bens e consumo ou isso dai é um pouco de exagero?

Exu ventania: O 6 esta ligado a Salomão e Salomão está ligado a riqueza não é mesmo? Ao
dinheiro, a manifestação alquímica do poder dinheiro, está é a grande maldição. Você falou
em politica, em posições politicas entre o capitalismo e a forma popular onde não haja o
governante, necessariamente o comunismo, viver uma vida comum onde você possa trocar
alimentos e serviços, está mais próximo da perfeição da existência espiritual do que comprar
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através de um bem de consumo que vai acabar. A guerra esta em volta do ouro, muita gente
morreu por causa de ouro. O numero 6 é um numero de dinheiro, mas não é um numero de
libertação,  seria  um  numero  de  liberdade,  mas  não  de  libertação.  O  9  seria  o  do
entendimento e de cortar todas essas tendências de riqueza e ligação com a matéria, que é o
outro lado da moeda.  Jesus tem outro lado da moeda, o demônio tem outro lado da moeda.
A representação de lucífer tem um braço apontando para cima e o outro apontando para
baixo, uma lua e um sol, macho e a fêmea, o 6 e o 9. Portanto todos os números e todas
essas  energias  possuem  lados  que  são  bênçãos  e  lados  que  são  maldição.  No  mundo
espiritual a vida comum, é muito mais proveitosa do que essa que compra. Comprar é um
verbo mal  visto  pela  espiritualidade,  comprar  é  satanás  se é assim que querem que eu
coloque.
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• ──────────────────  ────────────────── •✾  

Mago cris
• ──────────────────  ────────────────── •✾

Mago  Cris:  Se  pegarmos  o  nome  lúcifer  na  primeira  bíblica  hebraica,  traduzimo-la  de
diversas formas até tentar chegar à nossa língua de hoje, a língua de vocês para ficar mais
especifico. Teríamos algumas traduções e a mais comum seria o portador da luz, o portal da
luz, o que trás a luz, a estrela da manha, a estrela Dalva, a estrela da luz e todas elas
poderíamos falar que são verdadeiras,  pois,  estamos falando de outra língua muito mais
antiga, e toda vez que vamos traduzir língua nunca conseguimos ser específicos e usar suas
variáveis que toda língua trás em si, as suas especificações e os seus entendimentos daquele
povo. Se voltarmos a bíblia hebraica em nenhum momento ela diz que lúcifer é satanás em
nenhum momento ela diz que lúcifer é o próprio diabo ou anjo caído, ela cita lúcifer em
alguns dos seus pontos como esse portador da luz, essas citações, essa luz grandiosa, que
pode  trazer  o  alvorecer.  Temos  ate  alguns  historiadores  e  estudiosos  que  observam  o
significado de entender que o próprio senhor nosso mestre Jesus era filho de lúcifer, mas não
entendendo ele como uma pessoa ou como um demônio, como nada disso, mas como um
filho por ser o portador da luz. A luz se aplicando a uma lucidez a um esclarecimento interior
e iluminação total do ser, um esclarecimento divino que pode se trazer. Entendemos que
satanás uma alta nomenclatura que por muitos é visto já como outro demônio não o mesmo
ali, e para muitos que não tem muito conhecimento é visto como o próprio diabo ou o próprio
lúcifer  também,  mas entendo também que veio  de  outras  escrituras  antigas  que muitos
começaram até a colocar até os próprios tais, na épocas cultuados como deuses sumérios,
deuses do passado, foram colocados como demônios como seres das trevas. Satanás nada
mais é do que outra nomenclatura de outro ser,  vindo do passado como esses que são
amigos do espaço que aqui foram cultuados como deuses, e tem o seus nomes, assim como
outros que com o tempo foram se misturando e virando demônios para as pessoas.

3. F) Jefferson Viscardi: O que é a Besta do Apocalipse?

Mago Cris: A besta do apocalipse, muito visto e mal compreendido como um estado bruto
do ser, um estado bruto também eu posso entender, pois na bíblia eu posso entender o que
eu  quero,  como  qualquer  ser  humano,  eu  posso  entender  na  minha  singela  visão  e
aprendizado  que  a  besta  do  apocalipse  seria  qualquer  um  no  seu  grande  estado  de
ignorância, no seu grande estado de não buscar entender, não buscar esclarecer, visto por
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muitos como leviatã, quando não entende que há uma progressão do futuro. Um estado um
contrato,  uma para  ficar  melhor:  não há um acordo,  o  ser  humano tendo em si  a  sua
benevolência, e vivendo num bem comum com o outro e no seu profundo ele tem essa vista,
esse demônio, essa profundeza interior, esse mal interior que te leva a este bestial.

3. G) Jefferson Viscardi: O que é a tal Marca da Besta?

Mago Cris: Vamos colocar como a marca da besta, a marca, ai voltamos a nosso amigo
que vinha como o próprio anticristo onde colocava ali em todas as pessoas, voltamos para
Cesar Nero que coloca em todas as pessoas as suas marcas, como a própria marca da
besta, uns veem como 666 outros veem como outras expressões do que poderia ser a
marca da besta. Mas nessas traduções podemos entender como que a marca da besta era
tudo aquilo que o próprio anticristo colocava a mão.
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• ──────────────────  ────────────────── •✾  

rainha da lira
• ──────────────────  ────────────────── •✾

Pomba-gira Rainha da Lira:  Lúcifer é uma energia, não é um ser, é uma energia que
existe,  entendeu  moço.  É  uma energia  que  as  pessoas  materializam ela  de  uma forma
negativa. Não sei se as pessoas se lembram, agora a pouco tempo, houve uma missa no
vaticano e os padres cantaram pra lúcifer, dizendo Lúcifer tu que é pai de Jesus. Procure no
youtube  e  veja  se  é  isso  que  você  vai  encontrar.  Lúcifer  é  uma  energia,  uma  energia
entendeu, e é uma energia que pode estar focalizada num planeta. Vamos supor que o
planeta,  aquele  que está  ai  botando medo em todo mundo,  como é que chama aquele
planeta?
Jefferson Viscardi: Nibiru.
Pomba-gira Rainha da Lira: Nibiru imagine que esse planeta é lúcifer, tem a energia de
lúcifer é lá. E o homem anda passeando pelo espaço tirando férias, aquilo é uma energia,
entendeu. Então, realmente falando de satanás, satanás é um ser que existe? Eu posso dizer
assim, não retirando aquilo que eu disse, mas aquilo que eu disse no sentido dessa ilusão
também de João, porque ele estava sofrendo também. Como qualquer ser sofre aqui com
qualquer coisa que não pode ter em sua vida. Ele não tinha a liberdade que tanto ansiava
para espalhar ali a palavra de Deus. Então, ali ele entrou em transe, mas não transe fraco
devido a sua fraqueza física. Quem disse que não foi satanás quem inspirou lúcifer? Que
intuiu João? Podia ser? Por que seres como o corpo tão fraco não tem capacidade para
receber informação da luz. É como aquele ser que está doente o que ele vai fazer no trabalho
de umbanda? Se não tem capacidade e esta doente, fica em casa ou vai ao medico, não é
assim moço. Então veja, satanás é um ser que existe? É sim, é um ser que existe sim e é um
ser de Sirius, das guerras de Sirius, ele então vem vindo a descer por esses céus, a descer
por esses céus trazendo conhecimento. Por que diz Deus que, aquilo que Deus dá, não retira
ao ser, o ser negativo desce até as zonas infernais, mas o conhecimento que ele tem, não é
para desperdiçar. Veja, a cobra ela não consegue se alimentar se não tiver veneno, o veneno
pra você e pra muita veneno é mal é ruim, mas para ela é um bem maior. Esse veneno é o
conhecimento dela, aquilo que lhe trás a vida a vitamina para ela poder se alimentar. Assim é
o conhecimento desses seres que vem lá dos reinos de luz e que vem descendo e ensinando
as civilizações mais atrasadas. Por que veja uma coisa, as informações que existem, fala dos
seres de capela, seres de Sirius de Orion do cocheiro, fala disso tudo, mas veja, antes dessas
civilizações descerem ao planeta terra, já existia seres em evolução aqui e eles aprenderam
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com essas informações desses espíritos. Da mesma forma eu posso dizer, mas garantido, que
a energia até mesmo desse satanás ela esta em outros planetas também, porque veja, marte
está sobre a influencia dele sim, Vênus está sim, mercúrio está sim e o próprio sol está.
Porque há uma prisão de asteroides de um planeta que foi destruído, que protege e não
deixa que essa consciência que está localizada neste planeta se expanda, porque ele não
consegue essa supraconsciência, se expandir pra outras zonas, está me entendendo moço.
Ele existe, ele existe, mas no sentido de trazer informação as humanidades, aos espíritos
inferiores, por que você pode não servir para o Brasil e pode vir para china e pode vir pra
Amazônia e ser muito útil. Vos micê pode não servir para ser medico, mas pode se tornar um
medico  espiritual  e  não um medico  da  medicina  convencional.  Veja  que até  a  medicina
convencional  e  a  medicina  espiritual  tudo  isso  provem desses  seres  que  vem de  Sirius
guerreando e trazem toda essa informação e a espalham pela humanidade. Porque veja uma
coisa moço, um espirito dessa estirpe vai chegar nesse planeta e tu acha que ele vai querer
andar por ai com seres que ainda nem sabem falar, tipo o macaco? O que eles mais querem
é ensinar esses espíritos a evoluírem para que eles façam as coisas que eles querem, ou você
não faria assim, ou você não está fazendo assim em relação a humanidade que não se
apercebe do mundo espiritual. Não é assim moço.
Jefferson VIscardi: Hum! Sim.  Então,  deixa  ver  se entendi  direitinho,  a  senhora disse
assim; que as pessoas não tomem a palavra pela letra e procure uma interpretação que seja
útil a elas, sempre associando lúcifer, satanás, a grande corrente, como aquilo que vem com
o proposito de libertar. E isso dói, porque a pessoa gosta de ficar na zona de conforto.
Pomba-gira Rainha da Lira: É isso dai moço. Malvado, malvado. Olhe as pessoas deviam
ter a compreensão de uma coisa. Veja uma coisa, dentro da umbanda, você tem um orixá
cósmico e um orixá universal. Dentro do primeiro trono, o trono do sentido da Fé você vai
encontrar o orixá universal que é Oxalá e o Orixá Cósmico que é Oyá. Quando uma pessoa
segue os estremos da Fé, e vira fundamentalista, existe uma ação por parte do orixá Cósmico
que vem começar a negativar aquela energia, no sentido do homem se equilibrar na Fé, para
que não haja fanatismo. Veja que nas trevas as coisas funcionam da mesma forma. Exu é
necessário nas trevas? É sim. Quantos não são os filhos que estão sofrendo lá mentalmente,
e exu vai se alimentando daquela energia negativa, para as pessoas despertarem pelo menos
aquilo  que tem de bom dentro delas,  que é Deus.  Então  exu desvitaliza  esses  espíritos
negativos. Só porque exu faz isso ele vira diabo? E Veja o próprio inferno ele faz isso com
seus súditos, quando eles estão exacerbados, a própria energia do maioral dos infernos ele
aprimora sua energia para equilibrar pela dor, os espíritos que abusaram de certas energias
que  não  deviam  se  ter  entregado.  Alguma  coisa  alguém tem que  fazer  algumas  vezes
vitalizar, outras vezes desvitalizar. Assim como é encima o orixá cósmico e o orixá universal,
assim é embaixo com os espíritos também das trevas, eles carregam e descarregam o ser. E
agora  vamos  entender  porque  eles  fazem  isso;  Para  melhorar  a  energia  psíquica  dos
espíritos.  Porque aqueles  que realmente querem fazer  o mal  a  humanidade eles  não se
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preocupa  com voz,  eles  querem aqueles  seres  de  altas  patentes,  aqueles  que  mandam
aqueles mandachuvas é que eles querem, Entendeu. Agora um espírito que tem a missão de
vitalizar e desvitalizar você, pode ser considerado um diabo? Não. Pra que vai chamar disso.
Exu tem essa missão. O diabo, esse satanás, perante os espíritos que ele comanda, tem essa
missão, mas quem é que ensinou a humanidade a ler, a escrever? As pessoas que estudem
isso, e vão saber que não foi Deus não. A informação veio dele, ele mandou o seus anjos e o
seus anjos estão fazendo o trabalho. Olhe veja uma coisa moço, imagine um dia em que a
humanidade acorde e acredite que o cristo não existiu? Como é que ia fica o mundo, como ia
ficar se tudo é baseado nele, o mundo vai ficar bom, porque mesmo que isso tenha sido uma
mentira, criou muitas verdades. Criou a força para você está falando comigo, criou a força
que faz você se virar para a espiritualidade e dizer; Graças a Deus que eu estou trabalhando,
Graças a Deus que tudo está fluindo. Mas não é por causa desse trabalho que você não
tenha os seus inimigos, inimigos humanos, que lhe sugam a energia e o desvitalizam, mas
isso sucede pra que? Para que você melhore seu trabalho, melhore sua condição espiritual e
isso acontece com todos os seres da mesma forma para que as pessoas melhorem suas
citações espirituais e se entreguem mais a ela de verdade. Porque é na verdade filho, que a
gente deve viver e se Jesus existiu ou não, para mim não é importante, o que é importante
para mim é que esse nome fez mover montanhas. É o que é mais importante, porque é na
verdade que a gente deve viver.
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Pergunta 4 de 6
6 entidades

DcE 666
✥-------------------✥-------------------✥ 

De onde vem o desejo humano de fazer o mal e qual o limite
e consequência de associação com as trevas astrais e abismais?

✥-------------------✥-------------------✥ 

Respondem:
Caboclo Pena Branca

Pai Moçambique
Exu Ventania

Mago Cris
Pombogira Rainha da Lira
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• ──────────────────  ────────────────── •✾  

caboclo pena branca
• ──────────────────  ────────────────── •✾

Pena Branca: Chega a ser engraçado. O limite é o infinito. A maldade humana já destruiu
planetas. A maldade humana já destruiu Atlântida. A maldade humana já destruiu sistemas
de governos, muito mais justos do que aquele que vocês têm no planeta. Então, como eu lhe
disse o potencial que vocês têm de divinização, de bondade e o mesmo potencial que vocês
têm de maldade. Vocês vêm com essa semente, isso tem a ver com o ciclo encarnacional de
vocês e com o que vocês decidiram experimentar nesse plano. O uso que vocês vão fazer
dessa energia de construção do bem ou de destruição é segundo sua própria consciência. É
bom que  se  faça  o  [41.08]  talvez  com pouquíssimas  exceções  o  chamado  processo  de
obsessão ou os processos onde a pessoa vive sob a influência de negativas de consciências
trevosas, é normalmente por ressonância da própria pessoa. Muitas vezes num atendimento
a entidade está vendo que aquela maldade que está com a pessoa que se queixa, está com
encosto, está com um processo obsessivo, na verdade quem está dando atendimento está
vendo que tudo aquilo nada mais é a ressonância do que a pessoa vibra. A pessoa vibra no
mal,  a  pessoa  vibra  na  tristeza,  a  pessoa  vibra  na  inveja,  a  pessoa  vibra  na  ambição
desmesurada. Que tipo de energia essa pessoa vai atrair meu filho? E depois a culpa é de
egun? A culpa é do quiumba? A culpa é do capeta? Quem que é o capeta? Quem que é a
besta? Você entende filho?
Jefferson Viscardi: Sim senhor.
Pena Branca:  Acho que a necessidade de desresponsabilizar é que torna a humanidade
inconsequente e imatura. Então, primeiro a gente diz assim: olha meu irmão, minha irmã,
vai, faz uma análise do que você está fazendo. Para e faz uma análise do que você está
pensando, da sua vibração, da energia que você está emanando e aí você vai entender o tipo
de energia que você está atraindo na sua vida. Né, meu filho?
Jefferson Viscardi: Sim.    
Pena Branca: Existem sim, alguns casos onde você em processos obsessivos, são realmente
enviados, existe muita maldade e o mal enviado por uma outra pessoa, né?
Jefferson Viscardi: Sim.
Pena  Branca: Como  vocês  conhecem  casos.  Mas  eu  diria  que  90% dos  casos  esses
processos são de auto-obsediação. A pessoa se obsidia.
Jefferson Viscardi: Claro. Auto obsessão ali.
Pena Branca: Obsessão, exatamente.
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Jefferson Viscardi: Boa. 
• ──────────────────  ────────────────── •✾  

pai MoçaMbique
• ──────────────────  ────────────────── •✾

4. A) Jefferson Viscardi: A primeira de onde vem o desejo humano de fazer o
mal?

Pai Moçambique: Meu filho nego sempre fala, nessa terra que desde o nascimento de um
ser, ele já nasce egoísta, ele já nasce tendencioso a maldade, pouco aqueles que nascem
com bom coração. Isso é, por isso se tem a educação, e os pais levarem o bom caminho para
os filhos. Então esses já nascem com a maldade com o egoísmo, vós não vê esses bacorinhos
pequenos no modo de ciúmes dos pais, não quer deixar ninguém perto, bate, briga se tem o
brinquedo já que tomar do outro porque acha que tudo é dele, então tudo é pra vós sunces
prestar  atenção.  Já  nasce  egoísta,  já  nasce  maldoso,  então  desde  quando  se  nasce  à
maldade, desde pequeno já. Isso é de criação, de a família ter uma religião que te coloca no
caminho de Jesus Cristo.

4. B) Jefferson Viscardi: Então a próxima; Qual o limite para o ser humano de
fazer o mal?

Pai Moçambique: Esse quem faz o mal, desde uma mentira ate tirar a vida de alguém já é
uma maldade, e qual que é o limite? Depois que já matou vai fazer o quê mais? Num tem
mais nada o que fazer às vezes uma mentira e uma morte, é uma maldade do mesmo jeito,
às vezes até depois de morto está fazendo coisa errada para o espirito não desprender e ficar
rondando. Então pra nego a maldade não a limite, como a bondade também não há limite,
viu  meu filho.  Cada um tem que se procurar  manter  no caminho do bem, mas sempre
respeitando o livre arbítrio daquele que quer fazer o mal, daquele que quer fazer o bem, e
que cada um aguente as consequências daquilo que faz nessa terra. 

4. C) Jefferson Viscardi:  Qual  as consequência de associação com as trevas
astrais e abismais?

Pai Moçambique: Num é boa num é meu filho. Tudo o que se planta, se colhe. Planta-se
malvadeza, trevas,  vós vai  ser um filho das trevas,  né meu filho. Tudo o que não é no
caminho de nosso pai maior, nego vai resumir assim; ou vós está no cainho da luz, ou no
caminho das trevas. Para estar na treva não precisa ser um mago da magia negra viu meu
filho, é só não seguir a Jesus Cristo que sunce está no caminho das trevas. E as trevas entra
na vida, nego fala trevas como tudo que há de mal nessa terra, as trevas entra em vossa
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vida por que vós não cultua algo divino algo de luz, onde se tem luz não tem treva. Então
hoje vós vive uma vida em trevas o caminho é buscar algo com a energia positiva, que tenha
a luz que possa te tirar desse caminho da escuridão. Nego conseguiu responder meu filho?

4. D) Jefferson Viscardi: Claro que sim vô. Dai a pessoa pensa assim; tá, mas o
que eu perco por me associar aos seres das trevas se eles sempre vão me dar
tudo o que eu quero e rápido?

Pai Moçambique:  Pós-vida. Às vezes até em vida você ganha tudo o que vos pediu aos
seres  das  trevas,  eles  são  realmente  muito  bons  realmente  pra  dar,  por  que  eles  se
esquecem  do  merecimento  né  meu  filho.  Eles  não  perguntam  se  vós  merece,  se  vós
trabalhou pra merecer receber aquele lá. Eles te dão, mas eles te cobram, não com pataco,
mas com a vossa vida. Onde se existe muitos poderosos no tempo de hoje que faz pacto com
o chifrudo e consegue tudo o que quer, e ai no final tem uma morte lenta, adoentado, e
aquela alma dele já não é mais dele, mas sim do chifrudo, vai ser um trabalhador das trevas,
um escravo. Que tudo que ele teve em vida, ira pagar depois que morre, fazendo coisas
absurdas, sendo castigado dia e noite e sendo realmente um escravo de satanás, viu meu
filho.
Jefferson Viscardi: Mas e se ele fala assim pai Moçambique; e o pai Moçambique está por
fora,  eu  vou  fazer  assim,  irei  me  associar  com  os  seres  das  trevas,  dos  abismos,  os
demônios, vou pedir tudo o que eu quero, vou viver uma vida maravilhosa, mas como eu
tenho um parente na outra religião, a hora que chegar minha hora, quando tiver bem velho
eu falo que me arrependo e me entrego minha alma pra Jesus que eu já vou para o céu.
Pai Moçambique:  Isso, muitos pensam assim mesmo. Mas tudo que se faz nessa terra,
nada é esquecido, nada é esquecido, se vós deu a vossa alma para as trevas, é dela, vós tem
o livre  arbítrio,  vós  que deu ninguém pediu.  Vós  deu  então  nenhum espirito  de  luz  ou
qualquer  divindade,  vai  impedir  esse  livre  arbítrio  seu,  é  vosso.  Única  coisa  que  pode
acontecer é amenizar o vosso castigo, se realmente tiver o perdão, a misericórdia divina, se,
e muitos não tem por que a vida quem deu foi Jesus cristo, foi o pai maior, e ele é tão justo,
tão sábio, que ele te dá todas essas casas santas e os ensinamentos bíblicos para vós não
cair na tentação e armadilhas de satanás. Então nego fala, que a consequência é pós a morte
e não adianta querer enganar nem o lado de Deus e nem o lado de satanás porque os dois
são muito sábios. E o satanás nego coloca que ele é muito sábio,  porque é malandro e
esperto e vai aonde meus filhos dessa terra mais dói, e acabam sendo escravos dele viu meu
filho.

Jefferson Viscardi: Então o vô está dizendo assim; que se a pessoa planejar de
fazer tudo e se arrepender no ultimo minuto e entregar a alma pra Jesus não
funciona?
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Pai Moçambique: isso como meu filho está falando foi premeditado né meu filho?
Jefferson Viscardi: Sim eu, mas de entregar mesmo né.
Pai Moçambique: Ai não tem jeito né meu filho, esse quer enganar quem. É como aqui na
casa, se vem um filho e diz; “a Vovô vós me ajuda? Porque eu sou caridoso, quero ajudar
tudo e todos, e eu vou ter tudo de volta.” Na verdade ele só está pensando no umbigo dele,
ele está enganando a ele mesmo não é verdade meu filho. No mesmo caso, “a eu vou fazer
tudo de mal e de errado que tem nessa terra, e depois eu vou pro aleluia, que lá eu vou ser
salvo”. Negativo, tudo o que se plantou vai colher, Jesus Cristo é misericordioso sim para
aqueles que realmente se arrependem, e aqueles que querem engana-lo, se recebe a fúria de
Jesus e de todos os anjos e arcanjos, porque a fúria deles é muito pior do que a fúria do
satanás viu meu filho. Então não queria os filhos que tem pensado e está escutando que vai
fazer assim, que vai cair do cavalo viu meu filho.

55



• ──────────────────  ────────────────── •✾  

exu ventania
• ──────────────────  ────────────────── •✾

Exu ventania: O ser humano possui duas polaridades, e através dessa experiência que foi
feita, ele podendo ser bom e mal ao mesmo tempo, ele deveria agir de uma forma correta, e
não ter essa tendência a fazer o mal. Quando ele faz o mal, na verdade ele está chamando as
trevas e não as trevas vindo até ele. É o contrario.
Jefferson Viscardi: Então de onde vem o desejo humano de fazer o mal. O senhor diria...
Exu  ventania:  Na  própria  raça  humana  que  é  composta  por  duas  energias.  Ele  pode
esconder durante mil  anos essa sua tendência, mas não consegue, é muito raro um ser
humano completamente bom.
Jefferson Viscardi: Claro. De onde vem o desejo humano, o senhor diz assim, como tinha
dito antes, essa associação com oque é ilusório...
Exu ventania: Sim. Eu diria que o desejo humano de fazer o mal, não significa fazer o mal,
na consciência dele ele está fazendo o que é livre a ele fazer, está fazendo o bem a ele, ele
está fazendo o mal ao outro porque ele não pensa no outro, mas em si mesmo, é o egoísmo.
Quando  você  entra  nessa  frequência  você  permite  que  seres  nessa  frequência  estejam
próximos a você.
Jefferson Viscardi: Entendi. E pensar em outrem é tornar-se um ser universalizado.
Exu ventania: Sim, pensar no próximo significa ir adiante, em não ficar preso à
roda de sansara.
Jefferson Viscardi: Qual o Limite e consequência de associação com as trevas; tem limite o
senhor falou que é o limite da sintonia que ele estabelecer... 
Exu ventania: O limite é... O céu é o limite... O máximo que ele aguentar, mas por conta
disso muitas vezes ele voltara, essa é a questão. Uma pessoa que pratica essa negatividade,
não consegue nem se quer libertar-se desse túnel  de luz, então ela fica parada ate que
consiga um resgate. O mais triste é quando ela não consegue livrar-se das amarras dessa
encarnação, através dos seus desejos, não conseguem passar para níveis superiores, onde os
interestelares atuam de forma mais veemente, e também não conseguem partir para o túnel
onde abita todo tipo de colônia, porque ali ele não convive bem com o seu passado. Portanto
ele fica parado, e isso, esse tempo de estática representa exatamente os mil anos.

4. E) Jefferson Viscardi: Certo. E uma pergunta paralela então; qual que é o
limite de associação com as trevas astrais e abismais, até onde o ser humano
pode entrar contato e servir-se ou ser servido dessa consciência densa?
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Exu ventania: Até onde ele pode chegar?
Jefferson Viscardi: É nessa interação com esses trevosos, Dragões...
Exu ventania: até o momento que seja útil para a existência dessa pessoa neste planeta.
Digamos que um órgão onde a pessoa passa ser muito nocivo e fazer o mal, e contra as
regras e as normas estabelecidas para a coexistência de seres que buscam a harmonia, ela é
retirada, e assim aconteceu com outros planetas, capela foi um, o meu foi outro. Chega-se a
um ponto de egoísmo tal, que você cai da carroça, é esse o termo, você cai da carroça. E por
questão  disso  muitas  pessoas  ficam perdidas,  porque  se  estivessem desencarnadas  elas
estariam estáticas, quando entram nesta frequência em vida, nesta encarnação elas entram
em depressão.
Jefferson Viscardi: Ai o senhor já explicou um pouco da consequência de associação com
as trevas astrais e abismais.
Exu ventania: A depressão, sim. A estaticidade esta ligada a depressão e a falta de conexão
monadica.
Jefferson Viscardi: Nossa! E ai aqueles processos destrutivos, da própria alquimia da física,
tanto mais densa, como mais sutil, que o senhor diz assim que causa até o exilio e como um
expurgo maior.
Exu ventania:  Sim. Eu temo muito por pessoas que brincam de magia sem saber dessa
dualidade de energias, que passam a sofrer de depressão por que elas estão sendo vitimas
delas mesmo. Portanto deve se saber muito bem o que se invoca o que se conjura, o que se
pratica, caso contrario estará evocando justamente aquilo que você não deseja que é se
retirar se desta cadeia de 666.
Jefferson Viscardi: que é como se fosse esse estado de espirito de ir contra alguma coisa,
porque o teu é mais sagrado do que o do outro.
Exu ventania: Sim, o egoísmo. Muitas vezes a liberdade que representa o numero 6 torna-
se egoísmo porque você se torna tão livre e tendencioso e cuidar da sua própria vida que
você esquece-se do irmão.
Jefferson Viscardi:  Nossa! E ai acaba esquecendo-se de si, e achando que está levando
vantagem.
Exu ventania:  A partir do momento que você esquece-se do irmão, você esquece-se de
tudo da alma grupo e dentro deste processo da reencarnação e salvamento digamos de toda
uma raça, você passa a ser lucido, e como você não tem evolução o suficiente para livrar-se
dos seus vícios e tendências, e medos e todas as qualidades negativas nessa encarnação
você também não ascensiona. Portanto você fica estático e depressivo.
Jefferson Viscardi: Certo.

57



• ──────────────────  ────────────────── •✾  

Mago cris
• ──────────────────  ────────────────── •✾

Mago Cris: O  desejo humano de fazer o mal vem do seu interior, entendendo que não
existe bem e mal, existe aquilo que a pessoa acredita ser o certo pra si. Se estudarmos o
nosso próprio referido anticristo tudo aquilo que ele fazia na sua crueldade, ele acreditava
que era  o seu certo,  dentro  de  toda  sua ignorância,  de  toda  sua  suposta  maldade,  ele
acreditava  que  aquilo  era  o  correto  e  aliado  as  suas  ilusões  as  suas  vaidades  as  suas
personalidades o seu a ego onde ele achava que não podia ser mal falado ou contrariado se
assim posso falar. Começa ai, quando você acredita dentro da sua ignorância, estar correto, e
não existe outra verdade só a sua plena, você acaba se vibrando no que você acabou de
dizer e chamar de trevas dos astrais e abissais, esses grandes pessoas, seres da mais baixa
profundeza de varias dimensões, que trabalha dentro das suas crenças, dentro daquilo que
acredita a favor do seu beneficio próprio.

Jefferson Viscardi:  mas assim, existe consequência pra quem, por exemplo,  se
associa com os seres dos abismos, ou eles nem chegam perto por que a vibração é
muito densa, do ser humano?
Mago Cris: Raramente um ser encarnado tem tanto acesso a seres tão profundos, mas há
casos não vamos dizer que não há, mas há, a consequência é a afinidade, ele vai estar lá ele
vai vibrar igual não há punição nem para os que estão lá nem para com os que se afinizam, a
uma vibração e tudo o que eles vivem lá a pessoa que se afinizar vai viver também, dentro
da verdade acreditando que aquilo é o melhor para todas elas.
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• ──────────────────  ────────────────── •✾  

rainha da lira
• ──────────────────  ────────────────── •✾

Pomba-gira Rainha da Lira: Olha pergunta muito impertinente não é, impertinente. Você
pra  conhecer  o  inferno  não  precisa  ir  lá  abaixo,  basta  você  começar  a  conhecer  o  ser
humano, essas coisas que vem dele a terra também passa o Deus que o criou, o criou e lhe
doou o corpo também é perturbado, isso trás a perturbação até pro planeta. Veja você vê
muitos vegetarianos na terra, mas será que esse vegetariano não come carne? Quando ele
aspira e inspira Quando ele respira. Quantos micróbios ele não comeu no almoço juntamente
com as verduras? Porque o planeta não deixa ninguém sem que passe provas na carne, por
isso certos seres hindus se alimentavam da energia solar, por que era o único jeito que eles
tinham de não estar comendo carne. Hoje em dia meu filho o sentimento humano vem pelas
guerras que há na terra. Veja uma terra que é cultivada com amor derrepente vem uma
guerra e cai todas as bombas as raivas ali, ai a guerra passa e a humanidade tem que comer
e  plantar  naquela  terra  que  sofreu,  todas  as  informações  do  passado  de  guerras  de
construções de espíritos das trevas primordiais, que nada tem a ver com o diabo, que nada
tem haver com nada disso, todas essas energias ainda estão no planeta chamado terra,
porque o planeta é uma criança ainda. Esse sentimento é um sentimento privado as energias,
as varias egregoras que existem no planeta que estão ainda crescendo. Veja uma coisa, você
vai fazer um curso de Reiki, você vai virar espirita, você vai virar umbandista, quimbandista,
você vai virar o que for e veja uma coisa, não é por que a pessoa vai fazer Reiki praticar
umbanda e outras coisas que ela deixa de ter coisas negativas, por que é uma coisa natural
do ser. As religiões servem pra aprimorar isso, mas o primeiro trabalho criatura é sempre
humano. Por isso tanto na doutrina espirita kardecista, no hinduísmo, budismo, umbanda,
quimbanda e seja lá no que for a primeira coisa que é pedida as pessoas é que elas façam
uma renovação interior, porque um ser de uma nova era ele tem que deixar tudo aquilo que
não é bom agora, e começar tudo de novo sabendo que está sempre errando, para que uma
pessoa cresça na vida tem que cometer erros, e esses sentimentos que tão dentro dele
camarada vem da terra, vem de quem criou a terra, a instabilidade, veja que o sol ele não é
perfeito,  o  sol  tem suas  explosões  solares  que por  vezes  atrapalham o crescimento dos
planetas, mas as coisas são assim tem que ser assim não é, por que uma explosão solar
servem pra outras formas de vida evoluírem. Quantas vezes não se viu gente nova na terra,
quantas vezes a gente vê espécies novas nos animais, isso é evolução uns morrem para o
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melhoramento dos outros. Por que todo sentimento que está dentro do ser humano é Deus,
Deus esta no bem está no mal,  esta no certo esta  no errado, esta  na verdade esta na
mentira, e cada um com o Deus que tem dentro de si vai trabalhando gradualmente a pessoa
não se pode odiar só porque cometeu um erro hoje o mesmo erro que cometeu hoje se
cometeu em outra vida e vai cometer nas outras vidas. Porque é crescimento, a maldade que
existe no ser humano é para que ele cresça para que ele se desagregue de coisas que hoje
ele não consegue fazer, que antes fazia com facilidade e hoje não consegue hoje o que ele
quer mais é não fazer os mesmos erros, entendeu moço.
 Jefferson Viscardi: Nossa.
Pomba-gira Rainha da Lira: Pra isso existe o mal dentro do ser humano, para que o ser
humano cresça, saiba o que é certo e o que é errado, através do seu livre arbítrio, saiba que
a lei do carma dentro do ocidente e no ocidente é ação e reação e as pessoas hoje já tem
atitudes diferentes moço, o que você ouve mais na mídia é a miséria,  porque a miséria
alimenta a maldade que está no ser mesmo aquele que é bom, mas isso é negativo? Não,
não é negativo por que se fosse negativo aquilo não existia. O senhor está a falar comigo
através de um computador, se fosse no tempo da inquisição o senhor estava morto, ia falar
comigo do outro lado não é assim.
Jefferson Viscardi: (risos) Sim.
Pomba-gira Rainha da Lira: e veja que as cosias que hoje parece mal amanha você vai
ver que é justo. Hoje o que parece negativo pra você, a maldade você vai ver que mais na
frente isso se torna positivo. Você tem religiões, como a goécia e outras coisas assim, que
hoje tá negativo e todo mundo tem medo “mas todo mundo faz”, todo mundo faz. Mas isso
serve para que? Serve para que o ser aprenda, porque o mundo espiritual meu filho não é
sobre  natural  o  mundo  espiritual  são  vários  reinos,  varias  civilizações  estelares  que  se
reuniram na terra para ajudar os espíritos menos evoluídos a evoluir. Krishina trouxe o amor,
mas olha que o filho da mãe não deixava a guerra, teve que combater junto com Arjuna, e
incentivou o homem a matar os parentes, e disse se você não fizer vai pecar, por que eles já
estão mortos por que eu já o matei. Veja se do amor puro vai incentivar o outro a matar os
parentes, está errado? Não está errado, é crescimento. Porque as pessoas tem que parar de
uma coisa, ou se acredita que é ilusão e não se da valor, ou se da valor a uma ilusão que
todo mundo pensa que não existe e que se torna realidade e é real dia a pós dia porque cada
um alimenta aquilo. Vosmicê agora vê uma pessoa toda religiosa, ama o filho e derrepente o
filho parte a mãe chora e culpa Deus, depois chega no fim à morte dela, começa a rezar pra
Deus levar ela pra junto do filho, mas como aquela mulher pode dizer isso, se o filho morreu
e ela queimou Deus, ela pôs Deus na fogueira e o queimou ali. Como isso pode suceder
moço? A humanidade e é assim, mas ela esta crescendo, e essa mulher vai crescer, porque
chegando no limite da vida ela vai tomando consciência que deus é o dono de tudo, Deus é o
dono de tudo e que o significado inferior das coisas não é Deus quem dá, mas o homem. O
homem quem cria a densidade das coisas que tem dentro de si, Imagine uma energia de
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raiva que você traz dentro de vós, ou outra pessoa que trás dentro dela, uma energia de
raiva tão negativa, mas tão negativa que você sai no dia seguinte de casa pensando naquela
maldita pessoa e você esta com uma raiva no coração, e derrepente cai uma pessoa na ponte
e você tem uma raiva e aquela raiva se transforma em força e você chega lá salta da ponte e
salva a pessoa que se atirou. Por que a energia de um dia, no outro dia vira outra coisa filho,
hoje você vê a maldade dentro do ser humano como se ela não fosse de Deus, vem de Deus
sim meu filho, foi às boas obras,  a boa graça que Deus deu aos espíritos encarnados e
desencarnados para poderem crescer fazendo suas escolhas e aprender que nem sempre
aquilo que é mal tem significado de maldade, ou que está curado um espirito das trevas, não,
A maldade que abita dentro do ser humano é a mesma maldade que abita dentro de todos os
seres deste planeta. Você vê um passarinho cantando e derrepente você liberta o passarinho
e ele vai comer a minhoquinha e Buda olhou para isso e viu outro passarinho puxando a
calda e outro na cabeça da minhoca, e dizia como que isso que é perfeito pode ser tão
imperfeito, foi aquilo que levou Buda a crescer, foi essa maldade, E ele hoje compreende
essa natureza porque se a minhoca não é comida, o passarinho morre e em tudo na vida
você vai ter sempre luta. Olhe o passarinho do rabo da minhoca significa o mal e o da cabeça
significava o bem o sofrimento e a ilusão, porque essa ilusão que os seres humanos vivem
aqui não é bem é ilusão, tudo é ilusão, e quando vão pro outro lado da vida os espíritos
batem na  tecla  que  ”filhos  melhorem sua  condição  espiritual,  entrem no  desapego  dos
julgamentos” e mesmo lá nesse lado aquilo é uma lição de luz, porque os espíritos se não
tiverem aquilo não acordam se não haver algo que mexam dentro deles que os façam chorar
e jogar pra fora, eles não vão conseguir acordar nunca, por isso existe o sofrimento, por isso
existe o julgamento e o alto julgamento, veja os espíritos d luz do outro lado também estão
errados,  estão  errados  sim  sabe  por  que  moço?  Pelo  simples  fato  de  virem juntos  dos
espíritos sofredores e quererem mostrar a luz que outros já tem dentro deles, e isso também
poderia dizer que é imposição, isso podia dizer que ao invés de estarem ali naquilo não é, de
dizer que é livre arbítrio, pegavam todos aqueles espíritos e levavam e adormeciam eles
durante um tempo e faziam trabalhos espirituais, mas até a luz chegar junto desse povo, à
luz  julga,  por  que dizem que não estão  preparados.  Porque se  você  for  numa casa  de
umbanda e um filho chegar junto ao pai de santo pra lhe fazer uma pergunta pra ele, e o pai
de santo dizer que ele não está preparado, aquilo não é pai de santo. Trabalha na luz certo,
verdade sim, ele fala, mas se ele não sabe preparar seus filhos não sabe falar a verdade para
seus filhos, e seus filhos quando vão lhe perguntar o que é a luz o que isso o que é aquilo,
pra que serve um padê, o que é um exu e as pessoas não explicam o que é aquilo por que
não está na hora é porque elas não sabem, mas, no entanto andam com aqueles rebanhos e
em vez de fazê-los crescer  os filhos vão saltando de casa em casa. Assim é nos reinos
espirituais, o espirito sofredor negativo chega perto de um espirito de luz numa cidade etérea
e fala que precisa de ajuda e o espirito de luz diz, mas você não está preparada, e o espirito
que houve isso ficou revoltada. E que nem na terra filho, agora a maldade humana é uma
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coisa que esta dentro tanto da luz como nas trevas, a maldade espiritual tanto está no bom
quanto no mal, quantas às vezes o espirito na luz são obrigados a estudar porque se não,
não  entram  nos  vários  graus  evolutivos  dos  vários  ministérios  de  luz,  isso  não  será
chantagem? Isso não será maldade? Vejam para um exu é, mas para um exu não é, porque
o exu sabe estar nos dois lados, entendem de um lado e entendem do outro, mas quando
fala da natureza das coisas é preciso saber quem é exu ou pomba gira, entendeu moço?
Jefferson Viscardi: Graças a Deus!
Pomba-gira Rainha da Lira:  A maldade humana ela  vem de Deus, é  Deus quem dá,
porque se Deus não desse duas coisas o homem não saberia escolher nenhuma, entenda se
quiser moço.
Jefferson Viscardi: Entendam aqueles que já estiverem predispostos a saírem da zona do
conforto não e isso?
Pomba-gira Rainha da Lira: Isso ai.
Jefferson Viscardi: (risos) Uau!
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Pergunta 5 de 6
6 entidades

DcE 666
✥-------------------✥-------------------✥ 

Qual  a  conexão  existente  entre  as  realidades  trevosas  do
submundo (astral umbralino) com a que vive a Terra atualmente
e como esgotar isso?

✥-------------------✥-------------------✥ 

Respondem:
Caboclo Pena Branca

Pai Moçambique
Exu Ventania

Mago Cris
Pombogira Rainha da Lira
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• ──────────────────  ────────────────── •✾  

caboclo pena branca
• ──────────────────  ────────────────── •✾

Pena Branca: Existe um processo na evolução planetária que diz que os porões do umbral
serão limpos. Na verdade esse processo já está sendo feito.  Por quê? Porque quando o
planeta mudar de vibração, ele não vai mais permitir a existência de consciências que não
estejam em harmonia com a nova vibração. Então, essas, eu não gosto muito da palavra
umbral, mas vamos dizer essas interdimensões onde você tem agrupamentos de espíritos,
que vão desde sofredores comuns, por dores do processo encarnacional até ao que vocês
chamam de umbral tecnológico, magos negros, tudo isso vai ser limpo. Esse processo, filho,
está acontecendo desde 1987.
Jefferson Viscardi: Sim.
Pena Branca: Mas é um processo de mil anos. A nova fase de ouro da terra vai acontecer
em mil anos. Então, vocês têm mil anos para que a humanidade consiga acordar, e você diz:
como é que isso vai [45.04]. Como que esses espíritos vão deixando de existir? A partir do
momento em que a humanidade encarnada consiga retirar da sua consciência, o seu lado
sombra. Cada vez que eu me liberto de um percentual de sombra do meu espírito, eu vou lá
embaixo e resgato o meu lado sombra, que está preso lá nessa intradimensão. Você sabia
disso, meu filho?
Jefferson Viscardi: Nossa. Bem profundo.
Pena Branca: Então, assim. Como você existem em planos multidimensionais o Jefferson
Viscardi que está aqui na terceira dimensão, também é um fractal de alma lá no umbral. E
vamos dizer, como é que foi criado isso? Num dia que vocês tiveram uma relação conflituosa
de alguma forma, pode ser uma relação familiar, pode ser uma relação conjugal, uma relação
de poder. Sempre o carma se estabelece através de relações pessoais. Não é isso?
Jefferson Viscardi: Sim senhor.
Pena Branca: Então, ficou essa mácula que pode ter acontecido a 600, 500, mil anos atrás.
Enquanto você no seu espírito, não deixar a luz entrar nisso, você ganhar essa consciência do
mal que você infringiu ao outro consciente ou inconscientemente, você não liberta aquela
parte sua que esta presa lá embaixo. Então, o que te chama de atenção espiritual na verdade
é a capacidade que o ser humano tem de reciclar todos esses pontinhos pretos no espírito de
vocês que tem ressonância com alguma realidade umbralina que foi causado durante o seu
ciclo encarnacional. Como você está aqui nesse plano há muito tempo, você pode ter certeza
que, isso não é nenhum, nem dois, existem vários. Então, as pessoas à medida que vão
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tomando  maior  consciência  espiritual,  vão  resgatando  esses  espíritos  umbralinos  que  na
verdade são ressonância que muitas vezes clones energéticos do que vocês são aqui em
cima.
Então, se eu me permito, vamos dizer assim, dar perdão ao outro e a mim mesmo se [47.18]
processo doloroso e gerou carma, eu me liberto daquilo. Quando eu me liberto daquilo, eu
liberto aquilo que está preso na interdimensão. Por isso que a humanidade está passando
num processo de [47.32].  Então  para  que todo o  umbral,  a  interdimensão seja  limpa a
humanidade tem que [47.36].  Limpando a sua consciência,  você  limpa a consciência  do
outro. Limpando o que você tem de maldade, você retira a maldade do mundo. E assim o
planeta vai ficando mais leve, com coeficiente maior de luz e pode dar o seu salto quântico
para uma realidade mais feliz.
Jefferson Viscardi: Que assim seja!  Então,  na  5  (cinco)  o  senhor  explicou  a  conexão
existente entre as realidades trevosas do submundo com a que vive na terra e como esgotar
isso. Na sete a gente vai falar um pouco sobre expurgo, a limpeza, a nova era.  Mas vamos
aqui para a seis. Muito obrigado senhor 
Pena Branca.
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• ──────────────────  ────────────────── •✾  

pai MoçaMbique
• ──────────────────  ────────────────── •✾

Pai Moçambique: Vós fala acabar com a maldade na Terra?

5. A) Jefferson Viscardi: Primeiro pro senhor explicar assim o que existe de
igual com o que está acontecendo lá em baixo com o que está acontecendo
aqui em cima e entre as duas realidades existe conexão?

Pai Moçambique: Existe meu filho, pois, existem portais que se abrem dia e noite onde os
espíritos passam, como nego já falou, acho que para ti mesmo, que se tem os portais da
meia  noite  das  três  horas  da  madrugada,  onde esses  espíritos  do  umbral  se  usa  e  faz
maldade nessa terra, se colocando pra terra de vós o que vocês veem hoje, não precisa nem
de nego falar muito, se vê matança, roubo, o irmão querendo derrubar o outro irmão, um
querendo ser mais que o outro, um desejando que acidente e morra o outro. Esse desejo
meu filho quem que atende esses pedidos? Quem vem lá de baixo, eles querem escutar
esses do coração mal de cada um que vive nessa terra. Fez-se o pedido e deu a energia para
poder fazer, quem recebeu esse pedido desse prejudicado, se não tiver apego a qualquer
religião que seja, vai ser executada e ele vai se prejudicar. Então a ligação do umbral com os
filhos dessa terra é a maldade, aquilo que se deseja ao próximo, vós dá a passagem pra eles
poder trabalhar, essa ligação do umbral com a terra de hoje. Hoje se reina muito mais a
maldade  do  que  a  bondade,  se  não  nem precisava  ter  conga  aberto,  enumeras  igrejas
tentando resgatar essas almas e os filhos carnais, tanto carnais quanto espiritual para ter a
evolução necessária.

5. B) Jefferson Viscardi: Muito bom! E como que esgota isso? Essa reprodução
na terra do que acontece lá em baixo?

Pai Moçambique: Meu filho, esse nego falar que vai esgotar e acabar, nego vai tá mentindo
pra vós. O que pode se acontecer é os filhos que tem escutado essas mensagens é se buscar
algo  de  luz,  mas  tem  muito  como  meu  filho  falou  que  preferem  andar  na  escuridão
derrubando os  outros,  pra  se  ganhar  nessa  terra.  Então  nessa  terra  isso  nunca  vai  ser
acabado, nunca vai ser liquidada, a maldade sempre vai existir, a bondade sempre vai existir
e cada filho escolher o caminho que quer seguir, viu meu filho. E lembrando que sempre o
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bem vence o mal, aquele que busca a luz a treva nunca vai conseguir ter força para acabar
com a vida do meu filho.
Jefferson Viscardi: Tá certo Vô.
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• ──────────────────  ────────────────── •✾  

exu ventania
• ──────────────────  ────────────────── •✾

Exu ventania: Ela depende completamente da influencia do ser humano, se o ser humano
coloca-se justamente dentro dessa frequência de negatividade, a negatividade vira até ele e
ele chama, o ser humano chama, a forma de esgotar é a mudança completa, ou seja, mudar
toda essa numeração para 13 por que até 12, falando-se em numerologia estamos falando
em estaticidade estamos falando em coisas físicas concretas e materialidade, entrando no 13
que é a transmutação completa, você destrói toda sua base, 11, 12, e 13 são números de
grande formação espiritual para que haja libertação.
Jefferson Viscardi: Hum! Nossa. E reverte na estrutura das interações da politica por que é
aquilo que está presente no homem e ele precisa desse reflexo para poder trabalhar isso.
Seria isso.
Exu ventania: Sim, exatamente isso.
Jefferson Viscardi: Uau!
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• ──────────────────  ────────────────── •✾  

Mago cris
• ──────────────────  ────────────────── •✾

Mago Cris: Essas realidades, essas pessoas e seres que estão sempre trabalhando a favor
ou desfavor da humanidade acreditando nos seus próprios ideais indo à busca de atrasar as
evoluções de atrasar o andamento pró-evolutivo do ser humano a fim de interromper o bom
processo da evolução no planeta se alastrem muito, mas entenda que não existe o erro Deus
comanda tudo as grandes forças e inteligências cósmicas levam tudo para um melhor para
um aflorar muito grandioso do universo, e dentro do planeta para se estancar isso temos no
plano astral grupos especializados a conter a trabalhar naquilo que eles podem atuar contra
essas forças, grupos para não deixar que afetem de forma não progressiva a evolução da
terra.
Jefferson Viscardi: Então o senhor acha que não é fazendo oração, fazendo correntes de
oração que vai mudar as características muitas vezes reprodutivas do astral umbralinho que
se vê na terra, às vezes relacionando isso até com a politica.
Mago Cris: Não. É que quanto mais às pessoas estiverem conectadas consigo em vibrações
elevadas, se ele as sentirem vibrando vivendo sua vida, buscando em você no seu interior um
despertar grandioso um alto conhecimento saindo das vibrações destes seres, saindo das
vibrações do mal, saindo das vibrações do trevoso, ela ira num passo natural para outro
estado vibracional levando assim em sua maior parte todo o planeta. Não é enfrentando, não
é buscando e julgando muitas vezes, e porque eu falo buscando e julgando, pois quando
você muitas vezes acredita estar num estado melhor, emana uma força, colocando no outro
um poder de vitimíssimo no irmãozinho que está na sua ignorância, e você pode elucida-lo,
mas quanto mais você procurar dissipar essas energias e buscar a sua evolução mais o seu
campo vibracional eleva e de um pais todo e de um planeta todo também.
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• ──────────────────  ────────────────── •✾  

rainha da lira
• ──────────────────  ────────────────── •✾

Pomba-gira Rainha da Lira: Hum!
Jefferson Viscardi:  Ou seja, parece que, às vezes, as pessoas dizem assim; “nossa essa
terra está um inferno”, então, qual que é as conexões existentes entre as realidades trevosas
do submundo astral umbralino com a que vive a terra atualmente e como esgotar isso.
Pomba-gira Rainha da Lira: Bem, para esgotar essa energia o ser humano teria que, todo
ser humano teria de fazer um trabalho interior, entendeu? Em vez dos seres humanos falar
“aquele é pior do que eu", aquele reino mata mais do que eu, os árabes são fundamentalistas
os  budistas  são  santos  os  católicos  são  cordeirinhos,  os  evangélicos  saltam  muito  os
umbandistas fumam muito e bebem muitos, em ao invés dessas coisas moço, as pessoas
deviam parar e pensar e não julgar o outro e deviam julgar a si mesmos, esse é o primeiro
começo  da  evolução.  Veja  se  o  presidente  de  algum estado,  por  que  eles  são  os  mais
atormentados  por  espíritos  trevosos,  se  consciencializar  que  não  devem  guerrear  com
ninguém isso vai criar uma ação no planeta de uma energia que começa a circular e um reino
começa tapando outro reino, mas os seres estão habituados a se um reino faz guerra o outro
faz guerra a mais não é? A muito sofrimento ai, mas para se fazer a grande transformação
comece por si mesmo, que os homens se reúnam em fraternidade que se compreendam que
todo  mundo  tem  maldade  e  todo  mundo  tem  bondade  que  o  dinheiro  fosse  repartido
justamente que todas as religiões se unissem e todos respeitassem a religião do outro. Que
ninguém dissesse mal do outro por que isso é a primeira coisa aqui no mundo a aproximar o
homem  da  imperfeição,  e  olhe  menino  que  cada  dimensão  planetária  tem  um  inferno
diferente do outro, porque as trevas podem influenciar a espécie humana, mas o inferno lá é
diferente pior que o inferno cá da humanidade, o inferno da quarta dimensão ele por três
reinos,  reino  inferior,  reino  em primeiro  que  é  umbra,  reino  inferno  ou  inferno  e  reino
superior às zonas celestiais isso também tem problemas e tem seus próprios infernos, veja
que no umbra um demônio não entra, nenhum demônio entra, porque o umbra tem seu
próprio inferno, na terra os demônios entram porque o homem abre essa porta, mas não é o
homem, esse homem comum, porque ninguém quer saber do homem comum. Esse exu,
pomba-gira exu e todos os espíritos da umbanda, a gente se preocupa sim, com os homens
comuns, as outras orlas negativas tão nem ai meu camarada, eles quer é gente grande,
presidente,  empresários,  é  isso  que eles  querem por  que é mais  depressa se domina  a
humanidade pelos de cima do que pelos de baixo, entendeu moço?
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Jefferson Viscardi: Sim, senhora.

Pomba-gira Rainha da Lira:  Veja outra coisa moço, as religiões que você tem na terra,
sem falar mal delas, mas dizer a verdade delas. As religiões tiraram o homem da natureza,
essas religiões mais antigas, tirou o homem da natureza, tirou Deus, e Deus foi posto nos
templos nas igrejas e deixou de ser cultuado na natureza e o homem deixou a natureza para
ir  atrás  desses.  E  se  criaram  hierarquias  muito  altas,  que  os  homem os  menores  não
conseguem acessar,  você  não vai  chegar  a  papa  meu filho,  por  muito  que  sejam seus
estudos filhos, você não vai chegar a papa, pode ter a certeza, Você não vai chegar a bispo e
a evangélico, você não vai ser apostolo você não vai ser apostolo evangélico, por que essas
são religiões que são chamadas por Rubens saraseni das religiões verticais com crescimento
vertical. Agora a religião planetária aquela religião que vai fazer os homens crescerem, são
essas religiões novas que estão ai, a umbanda, a jurema, a quimbanda também, isso é aquilo
que o povo gosta, o povo vai fazer macumba e começa a aprender que macumba não é
feitiçaria, macumba é um instrumento musical, e o povo vai ver o espirito, o espirito que
desce só pra ele, que o ama que o compreende apesar de suas imperfeiçoes e isso são
espíritos de Deus. Não é que os espíritos trevosos não sejam espíritos de Deus, são sim, mas
em outra natureza. A gente põe por vezes os nossos filhos a prova, pra ver a fé deles, e os
espíritos das trevas põe os filhos deles a prova pra ver a fé deles, as coisas são diferentes
sim, porque a gente quer o menor e eles só querem gente grande. O objetivo é diferente
sim, a gente quer que o povo evoluíam de consciência e ele s querem entorpecer o povo
através de seus discípulos grandes, é por isso existe a umbanda, a jurema e outras religiões,
por isso o Brasil é tão rico em seus cultos afros brasileiros que se expandem pelo mundo para
combater a negatividade desses espíritos trevosos. Hoje em dia você pode ter exu, a doutrina
de exu dentro de vos, é uma doutrina de esquerda é correção, mas você pode ter uma
doutrina de direita, preto velho, caboclo, ere, cigano, você agora pode ter todo um sintoma e
umas hierarquias com uma sintomatologia perfeita cheia de amor de consciência, liberdade,
livre  arbítrio  e respeito  sobre todas as cosias,  a umbanda agrega a jurema agrega,  são
religiões universalistas que abraçam o planeta, abraçam os pequenos, mas também abraça
aquele espirito que vem das trevas e que vê arrependido, o agrega dentro de um hierarquia,
pega ele e leva para Aruanda, pra Jurema, Humaitá, pra nosso lar, pra casa de repouso do
frei Luiz.
Jefferson Viscardi: Vitória Regia...
Pomba-gira Rainha da Lira: Olha ai, leva a gente leva. Veja que as coisas meu filho onde
há a luz há trevas e onde há trevas há luz porque uma coisa não vive sem a outra, o que é a
luz nas trevas? Exu e pomba-gira, a luz nas trevas é exu e pomba-gira, por quê? Porque a
gente  ama o  trabalho  que faz  camarada,  renovação interior,  a  exemplificação  do  amor,
compreensão  sobre  todos  os  seres,  ensinar  a  vocês  sobre  a  doutrina  do  amor  e  o
crescimento, ensinar a vocês que devem ser justo, ensinar a vocês a pregarem a caridade
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que a evoluam é uma coisa que mais se espera há todos os espíritos sejam eles trevosos ou
de luz, sabe como é a espiritualidade filho? É como um rio as gostas do rio são boas e más,
mas tudo vai dar no mar, sem precisar de anjos, é o impulso da terra é o impulso de Deus,
porque Deus sofra e as coisas vão. É a natureza das cosias, quando você entender que o
diabo vai pela natureza do rio e chega ao grande reino de Deus não por sua vontade ou deixa
de ter ou não ter porque isso não existe, porque tudo é Deus, Deus é lucífer, Deus é a
Verdade, Deus é a criação, Deus é a geração, Deus é o bom Deus é o mal, Deus é o homem,
Deus é a mulher, Deus é a boa atitude, Deus é má atitude, mas Deus corre para Deus porque
tudo é Deus.
Jefferson Viscardi: (risos) Deus é a minhoca é o passarinho... (risos)
Pomba-gira Rainha da Lira:  Olha ai...  E quando você descobre que essas guerras de
consciências são apensas uma chamada de atenção para você crescer, entendeu.
Jefferson Viscardi: Sim. Graças a Deus!
Pomba-gira Rainha da Lira:  Qualquer dia vai haver um código das travas do reino dos
céus, e os espíritos vão por outros caminhos por que aqui eles não podem, é o que exu está
fazendo no plano espiritual,  pondo sinal de proibição por onde as almas não devem ir e
pondo sinal de verdades por onde as almas devem caminhar, entendeu.
Jefferson Viscardi: Sim, muito Obrigado.
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Pergunta 6 de 6
6 entidades

DcE 666
✥-------------------✥-------------------✥ 

Quais as graduações energéticas de frequência vibratória (da
densidade para a sutilidade) pelas quais passam um ser decaído,
ou demoníaco para chegar onde estamos e daqui a angelitude,
sabendo que já são seres humanizados como nós e não animais.
Pode-se  compreender  nisso  a  necessidade  do  exílio  para
readequação?

✥-------------------✥-------------------✥ 

Respondem:
Caboclo Pena Branca

Pai Moçambique
Exu Ventania

Mago Cris
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Pombogira Rainha da Lira
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• ──────────────────  ────────────────── •✾  

caboclo pena branca
• ──────────────────  ────────────────── •✾

Pena Branca: Esse tema é muito mais complexo do que sua pergunta.
Jefferson Viscardi: Para um diálogo, né?
Pena Branca: Porque (é num diálogo),  porque você tem que entender  uma coisa.  Vou
pegar, vou usar como ponto de partida o que eu acabei de te falar. Se a tua consciência está
maculado por algum carma, você Jefferson, e essa consciência tem uma ressonância com
algum espírito ou alguma energia que está localizado num bolsão intradimensional, eu posso
dizer que a sua [49.23] está proporcionalmente condicionada à ascensão daquela energia,
daquela consciência, daquele espírito.
Jefferson Viscardi: Vish!
Pena Branca: Então, o que eu posso dizer,  como todos, todos, todos vocês tem esses
pontinhos  nessas  intradimensões,  o  processo  de  libertação  dessas  energias  que  vocês
chamam  de  demoníacas,  ou  malévolas,  ou  magos  negros,  ou  quiumbas,  ou  eguns,  é
proporcional  ao grau de consciência  que você ganha na sua jornada encarnacional.  Não
existem milagres. Agora existem saltos quânticos. O que é um salto quântico? Do ponto de
vista espiritual, o salto quântico é quando eu saio de um ponto x para um ponto y sem ter
que ficar parando. É como se você pegasse a sua primeira encarnação e pulasse todas as
outras e fosse direto para a última. No ponto de vista espiritual o tempo é só um instrumento
de aprendizado. Então, não existem essa, vocês precisam [50.44] as coisas de forma linear
para poderem compreender melhor o processo de desenvolvimento, mas na verdade não é
necessário [50.55]. A partir do momento que você no seu processo encarnacional tem um
grau de consciência acima do patamar energético da consciência planetária, você não só
ascende espiritualmente como você trás para esta luz todos aqueles fractais de consciência
ligados a você durante o seu processo encarnacional. Ficou claro, filho?
Jefferson Viscardi: Muito bom.
Pena Branca: Então, não é porque a sua consciência está no umbral 49, vamos dizer assim,
que ela vai demorar muito mais tempo do que você que está na terceira dimensão encarnado
aqui em cima, Pode ser que aquele ser saia junto com você do ciclo encarnacional desse
planeta.  Porque  o  que  existe  são  fractais  de  alma  seu  está  respondendo,  está  ligado
energeticamente ao mesmo eu superior, cada salto quântico que você dá na sua consciência
você leva todos aqueles fractais com você. Você leva, a cada degrau que você sobe, eles
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sobem [52.05], e ninguém está aqui sozinho. Entende? É importante também colocar, dentro
do papel da umbanda, porque muitas pessoas têm dificuldades. Mas porque as entidades
também estão evoluindo? Sim. Porque elas fazem parte do mesmo vórtice de energia que
você. Então, a necessidade, a tua necessidade de se tornar uma pessoa melhor, um médium
melhor é que você vai dar condição para que esta consciência que normalmente já tem um
nível de consciência maior que você, vibre mais alto ainda. Então, um bom médium, ele se
esvazia  do  seu  lado  sombra  para  que  ele  seja  instrumento  da  luz  para  todas  aquelas
consciências que trabalham [52.45].
Jefferson Viscardi: Nossa.
Pena Branca: É tudo proporcional e tudo condicionado a [52.51]. Aí, por isso eu queria
responder e colocar de uma forma só. Cada ser humano encarnado vibra em uma frequência
espiritual, cada um tem seu grau de desenvolvimento espiritual, cada um tem sua jornada
encarnacional. Então, não é tipo uma coisa que, uma formula que seja do mesmo tamanho
para todo mundo. Mas a formula macro é, à medida que eu avanço a minha consciência
[53.18] evolui, eu carrego comigo todos os meus fractais independentemente de onde eles
estejam, nesse plano espaço e tempo de vocês.
Jefferson Viscardi: Nesse plano de espaço e tempo de vocês?
Pena Branca: Sim.
Jefferson Viscardi: Certo. E parece que não, mas nas entrelinhas daquilo que o senhor
falou,  também  ficou  claro,  pelo  menos  para  mim,  que  toda  vez  que  encontramos  e
interagimos com alguém, às vezes,  até de uma forma mais  emotiva,  emocional,  fica um
pouco da gente com aquela pessoa e levamos um pouco dela conosco.
Pena Branca: Sim.
Jefferson Viscardi: Por isso essa ligação.
Pena Branca: Se você entender que todo experiência humana se da por relacionamento,
então, eu posso te dizer que você ao ter ressonância comigo em algum aspecto da minha
personalidade nesse processo de troca, essa energia vai te marcar para sempre e vice versa.
Se a troca de energia é positiva para os dois lados à gente chama isso de dharma. Porque é
um circulo  virtuoso,  a  minha  luz  se  soma  a  sua  e  ascendemos  outra  vibração  [54.45]
frequência. No entanto, se a minha sombra soma a sua nós decaímos. Nós somos os anjos
caídos. Nós somos a besta encarnada. Nós estamos vivenciando o umbral em vida. Porque o
nossa vibração se combina na negatividade e não na positividade. Por isso você consegue
entender como é que tantas relações familiares,  seja de casais,  pais e filhos e etc.,  são
profundamente dolorosas. Entende, filho?
Jefferson Viscardi: Nossa! Então, de certa forma, todos os espíritos que falaram comigo no
diálogo deixaram um pouco deles comigo e levaram um pouco de mim com eles?
Pena Branca: Certamente. Espero que você tenha ficado com o melhor de cada um.
Jefferson Viscardi: Claro que sim. E o mesmo para todos aqueles que ouvem?
Pena Branca: Também. Você entende o grau de responsabilidade da sua missão, filho?
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Jefferson Viscardi: Nossa!
Pena Branca: Por que se de alguma forma, entenda isso, de alguma forma você através do
seu trabalho estiver induzindo ou manipulando alguém conscientemente para determinados
fins ou para determinados benefícios pessoais, você já transformou isso em carma pessoal. 
Jefferson Viscardi: Claro.
Pena Branca: Cada vez que eu me utilizo da energia do outro para manipular um fim,
vamos dizer que não seja benéfico, ou que não esteja vibrando na luz, eu estou assumindo
aquele carma para mim.
Jefferson Viscardi: Claro que sim.
Pena Branca: Por isso os sacerdotes são profundamente cobrados. Por isso os padres, os
pastores, tem que ter uma postura profundamente ética. Porque se eu estou [56.58] aquelas
consciências com uma inverdade, se eu estou [57.03] aquelas consciências algum propósito
escuso, algum tipo de engodo, eu serei profundamente afetado e vou pagar caro por isso.
Jefferson Viscardi: Sim.
Pena Branca: Então você tem que ser um divulgador da luz, um propagador da luz, um
propagador da [57.38]. E não usar da sua profissão no exercício do ego, no exercício do
poder,  no  exercício  da  alienação  e  manipulação.  E  vocês  vivem na era  da  manipulação
através da informação. O numero 666 se você somar vai dar 18. 18 é 9. 9 é 2. 2 é o símbolo
do conhecimento, mas falta um ingrediente, falta o amor. [58.12], mas você não tem o amor
divino. Por isso o símbolo da perfeição sempre é a tríade, a trindade, os três, o triangulo. Pai,
filho e espírito santo. Falta o espírito santo para ser a era de ouro. Quando vocês chegarem
de [58.37] É a vinda do espírito santo para esse plano.
Jefferson Viscardi: É o que senhor caboclo?
Pena Branca É a vinda do espírito santo. Essa simbologia é a vinda do espírito santo nesse
plano. É o amor pleno. A era de ouro da humanidade vai [58.53] numa era de amor pleno.
Onde você tem conhecimento, poder, mas tudo permeado pelo amor divino que representa
harmonia entre todos. Então, tudo que eu faço tudo que eu posso tem caráter divino. Por
que segundo o meu mérito [59.13] na luz do bem do amor e da felicidade. Você entende,
filho?
Jefferson Viscardi: Claro que sim. Graças a Deus! Então, antes de dar a ultima questão
aqui para o senhor, até fazer uma colocação para as pessoas, às vezes, que como o senhor
falou, colocam-se a produzir conteúdo para outras e como conselho também, por que eu
mesmo faço isso,  sobre a  ética  que eu tenho adotado no diálogo é assim: Na ética  de
Aristóteles, ele ensina assim: “a virtude é você ter o coração no lugar certo, fazer com a
melhor intenção usando a sua inteligência obviamente para que, sem um propósito obscuro,
que dai só de você ter a fonte pura, essa determinação, o resultado vai ser bom.” Essa aí é a
virtude de Aristóteles. Dai o imperativo categórico de Kant também fala isso que o senhor
explicou em poucas palavras. Que, “a gente deve sempre ter a humanidade como um fim e
jamais como um meio para conquistar aquilo que é nosso desejo, nossa vontade.”
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Pena Branca: [1.00.41] cristã que é uma regra muito simples e que as pessoas subvertem
todos os dias. “Não façam aos outro aquilo que você não quer que façam com você.”
Jefferson Viscardi: Nossa.
Pena Branca: É tão simples isso! Não é?
Jefferson Viscardi: É.
Pena Branca:  Você quer receber o mal? Você quer receber traição? Você quer receber
humilhação? Você que recebeu preconceito? Você quer receber a injustiça? Eu tenho certeza
que as pessoas vão dizer sempre não para todas essas coisas.
Jefferson Viscardi: Sim.
Pena Branca: Então, por que você comete injustiça? Por que você tem preconceito? Por que
você joga maldade nas suas palavras, é maledicente? Por que você manipula os fatos para se
dar bem? Por que você é corrupto no seu dia a dia? A corrupção, filho, que é um tema tão
presente hoje, é inerente ao espírito de vocês. Se vocês escolhem com potencial de maldade
ela existe o tempo todo.
Jefferson Viscardi: Sim.
Pena Branca: Quais são os sete pecados capitais?
Jefferson Viscardi: É.
Pena Branca: Quantas vezes vocês atentam contra isso. Quando na verdade as leis de
Deus, num contexto teológico, as leis de Deus. O que são as leis de Deus? Não são talvez
uma ética, uma postura de vida quando você tem, esteja em harmonia consigo e com os
outros. Esse é o objeto do [1.02.09]. Ele é o caminho do meio do Buda.
Jefferson Viscardi: Sim.
Pena Branca: É o estar em harmonia com tudo. Não é só completar, mas é entender que a
sua personalidade é complementar do outro, do outro, do outro, do outro. A ideia que somos
todos um, é verdadeira.  Vocês estão experimentando a realidade de forma individualizada e
não [1.02.34], como quando na verdade ela se apresenta nos planos superiores [1.02.38]. A
minha consciência é complementar a sua. E é complementar do outro, e do outro, do outro.
E somos todos um. A palavra umbanda representa a banda de todos no um. A consciência
Crística inclui todos no mesmo vórtice. Somos todos filhos de Deus. Todos no triangulo, na
tríade, na trindade divina, do pai, do filho e espírito. Isso é o que nos norteia ou que deveria
nortear [1.03.16]. Todos são pai, todos são filho e todos tem o espírito santo.  [1.03.25]
fazer  alguma coisa errada quando você está  utilizando a maldade,  ou quando você esta
utilizando do poder para manipular. É isso que vocês perderam [1.03.39].
Jefferson  Viscardi: Nossa.  E  da  para  ver  na  sua  fala  assim,  e  aquilo  que  o  senhor
comentou como que os filósofos estavam tão próximos assim da espiritualidade. 
Pena Branca: Sim.
Jefferson Viscardi: Por que o que o senhor falou, Sócrates colocando em outras palavras,
que eu me formei em filosofia até por essa razão também, como está muito próximo. Ele
disse assim, que: “o homem sábio é capaz de reconhecer os seus limites e suas imperfeições.
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Ele é capaz de compreender a ilusão das aparências, a efemeridades das paixões e com a
razão controlar-se”, basicamente o que o senhor falou.
Pena Branca: Exato. Exato. Eram consciências já mais desenvolvidas, né, filho? Vieram para
cá para contribuir um pouquinho para a consciência da humanidade caminhar mais rápido,
né?  Infelizmente  vocês  tiveram um período  de  trevas.  Esse  período  que  você  disse  de
[1.04.45]  da  idade  média,  onde,  vamos  dizer  assim,  a  maldade  parece  que  dominou  o
mundo, né, e esses conceitos clássicos, tanto é que vocês chamam de conceitos de filosofia
clássica, eles acabaram se perdendo. Perderam-se da mesma forma que vocês se perdem
hoje, né? Vocês se perdem no fanatismo religioso. Vocês se perdem na voracidade sexual.
Vocês se perdem nos jogos de poder. Vocês se perdem no dia a dia, sempre buscando levar
vantagem.  Sempre  querendo  ser  amigo  do  dono  do  poder.  Sempre  querendo  ser  um
pouquinho mais  que alguém que está do teu lado.  Então,  por  isso essa historia  que de
tempos em tempos essa besta é liberada, é muito como a humanidade num processo muito
egóico, muito inconsciente, então, esses espíritos, vamos colocar assim, mais trevosos, vem
para fazer a somatização disso. Porque por ressonância a pessoa vai receber aquela energia
que ela emana e vai parar e penar duas vezes se ela quer realmente utilizar aquilo. Se ela for
persistir no erro vai ser retirada daqui, vai ser levada para outro plano para experimentar
outra realidade. Se ela se emendar, ótimo, continuará seu processo aqui. Então as entidades
de vocês, os guias de vocês se esforçam profundamente para que vocês consigam ganhar
essa consciência,  para  que vocês  consigam caminhar  pela  vida  entendendo o que estão
fazendo. Entendendo profundamente o papel de vocês. A espiritualidade nada mais é que um
processo  de  indutor  de  autoconhecimento  que  vocês  sejam pessoas  melhores.  Qualquer
escola religiosa que contradiga isso estará atentando contra o principio básico da religião,
[1.07.01] e ninguém chega a Cristo sem ser um homem pleno. Né?
Jefferson Viscardi: Graças A Deus.
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• ──────────────────  ────────────────── •✾  

pai MoçaMbique
• ──────────────────  ────────────────── •✾

A questão 6 vô, eu vou ler ela pro senhor, mas eu vou explicar ela de outro jeito pro
senhor pra facilitar. Ela vai querer saber como se fosse uma escala, quais são os degraus
que passa um demônio para chegar a onde a gente está e da gente até chegar à evolução
de um anjo tá? Ela vai ser mais ou menos assim; 6) Quais as graduações energéticas
de frequência vibratória (da densidade para a sutilidade) pelas quais passam
um ser decaído, ou demoníaco para chegar onde estamos e daqui a angelitude,
sabendo  que  já  são  seres  humanizados  como  nós  e  não  animais.  Pode-se
compreender nisso a necessidade do exílio para readequação?

Pai Moçambique: Vós estais falando de demônio e não de espirito obsessor, né meu filho?
Jefferson Viscardi: Isso, mais baixo do mais baixo, como é o caminho dele de ascenção? E
ele tem que passar pelo o que? Será que ele tem que ser exilado para outro planeta?
Pai Moçambique: Meu filho esse nego falar pra vós, nego não vai saber falar porque nunca
passou por lá, então nego não tem como lhe afirmar quais são os procedimentos que se tem,
até ele ter essa patente de está prejudicando alguém nessa terra, viu meu filho. Nego pode
mostrar e falar a partir do ser encarnado, a ter benção divina a se evoluir na espiritualidade
para  conseguir  um  dia,  depois  que  desfalecer  ter  a  paz  ou  ser  um  trabalhador  na
espiritualidade, ou até chegar num ponto de se trabalhar como um anjo. isso nego pode falar
pra vós.
Jefferson Viscardi: Tá bom, fala desse então vô.
Pai Moçambique: Um dos princípios né meu filho é praticar o bem nessa terra. Muitos dos
espíritos trabalhadores da umbanda já fizeram muito mal em terra, como se colocar esse
povo de rua, que muitas foram pessoas importantes que fizeram muita maldade em terra, e
desprende e é feito o resgate dele no umbral e ele não é demônio viu meu filho é um espirito
que precisa de ajuda, e aquele espirito que é resgato passa como se fosse por uma faculdade
mediúnica para evoluir e se preparar para trabalhar na lei de umbanda, e esse nego fala na
lei de umbanda viu meu filho. Esses vão trabalhando e fazendo sua evolução em prol da
caridade, como esse nego está falando muitos pretos velhos já trabalharam como exu nessa
terra, muitos caboclos, outras linhas de entidades que já iniciaram a espiritualidade como exu
e como nego estão nesse processo de evolução, hoje com a casa aberta é nego trabalhar pra
ajudar encarnados e os desencarnados que veem a essa casa na busca de evolução, então é
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esse o caminho que se chega, pode nesse caminho, como nego esse é o ultimo cavalo que
nego está trabalhando, a espiritualidade do alto astral colocar a oportunidade de nego ficar
nas  colônias  espirituais  ou  ficar  tratando  desses  espíritos  e  ensinando  esses  espíritos  a
trabalhar, ou se dar um cargo maior, auxiliando anjos e arcanjos a está fazendo essas curas e
trazendo muito amor no coração desse povo que está muito aflito nessa terra. Então nego fez
um resumo e os filhos que não entenderam nego pede que voltem e procurem entender que
o caminho do bem é o caminho da evolução para que vós possa ser uma pessoa boa e um
espirito sábio, que vós depois que parte dessa terra sempre terá espíritos sábios que vae lhe
orientar na manipulação de energia para que vós possa fazer seu trabalho no astral e elevar
quantos espíritos for necessário pra um só proposito que é o bem, a caridade e o amor a
esses que vivem nessa terra.
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• ──────────────────  ────────────────── •✾  

exu ventania
• ──────────────────  ────────────────── •✾

Exu ventania:  Nem tudo o que é negativo é ruim. Nem tudo o que é positivo é bom. Se
você quisesse em frequência gradativa eu poderia dizer mesmo numa medida que vocês
possuem que são os “angströms (Å)”, mas eu diria que essa medida está muito mais em
qualidades, o ser humanizado está mais próximo do meio termo, chegar a angelitude significa
abri mão de tudo, inclusive dos seus entes, é justamente entrar naquele túnel. O que é negro
no sentindo de negativo, mas dentro daquele espaço em que não há tempo e não há espaço
e sim um período,  para  que você  consiga  se  libertar.  Chegar  a  angelitude não significa
simplesmente  acompanhar  o  destino  carmico  do  seu  povo,  mas  também  livrar  se  das
amarras, livrar-se das amarras significa, eu chamo de período, neste período em que você
consegue  acessar  outras  dimensões,  nem  mesmo  ao  corpo  nem  mesmo  a  sua  outra
existência  nem mesmo as  suas  consciências  você  abrira  mão de tudo para  seguir  outro
caminho, mas é necessário abrir mão de muito, inclusive as suas tendências a sofrimento,
angustia, sonhar, abrir mão dos seus sonhos para entrar no nirvana e ascencionar. 
Jefferson Viscardi: Certo.
Exu ventania: A angelitude é possível também de forma egoísta, e neste sentido Buda foi
egoísta, ele livrou-se de todas as ligações com essa terra e partiu, e ensina que todos devem
fazer isso, ou por outro caminho também seguindo a angelitude acompanhando a morosa, eu
te digo moroso tempo de evolução do ser humano.
Jefferson Viscardi: Então ai o senhor está explicando, deixa-me ver se entendi direito, que
aquilo que para o ser humanizado é egoísmo, não é egoísmo para o ser que está realmente
disposto a ascencionar.
Exu ventania: Perfeito.
Jefferson Viscardi: Claro, porque se você se universaliza não existe o outro só existe o
outro;
Exu ventania: Eu tenho certeza que essa nossa conversa, para mim é de grande valia, mas
muitas pessoas vão buscar a mística do 666 buscando receitinhas de magia, de que forma
essas magias influenciam as religiões de origem afro e outras magias, não vou citar nomes,
mas formas de magismos, e na verdade estamos numa discussão filosófica de crescimento do
ser humano.
Jefferson Viscardi: Sim. Que muitas vezes para o ser humanizado é o que menos importa.
Ele quer os brinquedos e a atividade no parque.
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Exu ventania:  muitas pessoas não querem ensinamentos elas querem receitas, digamos;
receita do 666 para ficar rico, então o 666 que vai lhe ensinar, ou seja, você está ligado à
liberdade de praticar tudo que você quiser evocar as energias do planeta Vênus e transformar
inclusive isso em bruxo, 666 está ligado também a isto. Quando você parte para um assunto
mais elevado para livrar-se, ceifar através da foice cronológica, você passa a ser visto de uma
forma como o “assunto não me interessa” as pessoas querem receitas, não querem pensar.
Jefferson  Viscardi:  Humrum  entendi!  E  ali  pra  atender  as  suas  paixões  gosta  de
ferramentas e atividades para satisfazer o ego, é sempre de fora para dentro e nunca de
dentro pra fora.
Exu ventania: Eu trabalho dentro deste culto respondendo na energia exu ventanias, mas
me decepciono cada vez que as pessoas vem buscar receitinhas de magia para dominar, para
conquistar, isso trás morte e guerra. 
Jefferson Viscardi: Ô
Exu ventania: Tomadas nas devidas proporções.
Jefferson Viscardi: Claro. E a pessoa se aprisiona ali não só nos 5 agregados do Buda, mas
também nessa personalidade que é inserida nesse ciclo de encarnação.
Exu ventania: O pior, o pior de tudo é que quando a pessoa cai em guerra, e morte por que
ela conquista algo, quando ela começar a decair ela vai colocar como nome do demônio
como símbolo de perda e derrubada, por tanto quando ela começar a ter problemas com a
forma que ela é, a culpa não será dela, mas sim de um terceirizado, vai ser o exu ventania o
responsável, o exu tranca rua e exu caveira, “não fui eu, eu sou uma luzinha”.

6. A) Jefferson Viscardi: Quando o senhor falou pior, o “pior” a gente sente uma
reação até emotiva, emocional, porque que isso até de certa forma o senhor
gosta de enfatizar desse jeito?

Exu ventania: Para que se sinta, porque a palavra, eu trabalho na energia vento, na energia
do ar, na energia do som e o som é importante para que se sinta o que representa de fato. O
ser humano consegue o melhor, mas ele consegue ser o pior e ele consegue inclusive sabotar
toda espiritualidade que está muitas vezes em favor deste orbe e ele vem destruir e, depois
de destruir ele culpara o “Exu Caveira”.
Jefferson Viscardi: Certo. O ser humano consegue ser o pior, mas também consegue ser o
melhor.
Exu ventania: Sim, são as duas polaridades.
Jefferson Viscardi: Entendi.
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• ──────────────────  ────────────────── •✾  

Mago cris
• ──────────────────  ────────────────── •✾

Mago Cris: a muitos graus de vibrações e de realidades nesse período que você fala, a graus
tão profundos em que o períspirito vai se dissipando e é necessário uma regeneração do
próprio períspirito e de outras partes dos seus corpos sendo assim muitas vezes necessário
algo que seria como uma reencarnação se posso assim falar, um estágio de criança no plano
astral  onde  aquele  espírito  vai  se  refazendo  como um bebe  que  nasce  no  plano  astral
refazendo todo o seu corpo, seu corpo perispiritual até ele estar mais adequado para poder
assim voltar ao plano que vocês estão e dentro disso muitas vezes isso que espirito necessita
vir em algumas encarnadas passar por um estágio de se refazer onde aquela gravidez não
dura  onde  o  espirito  muitas  vezes  entra  no  estágio  natural  do  aborto  ou  morre
prematuramente, pois  ali  está se refazendo   e aa naturalidade dele é passar por esses
processos até chegar num estágio de poder voltar a sua encarnação e assim viver numa
vibração na qual vocês estão, daqui para cima o caminho é igual e vocês sendo que a busca
sua e vibracional e cada vez aumentando essa vibração para uma maior.

6.B)  Jefferson Viscardi:  ainda dentro desse  tópico quando se diz  que o  ser
humano está pra condição dá angelitude na mesma distância que um gato e um
cachorro está para um ser humano, se entende bem ou é apenas ainda um
exemplo muito pobre da distância em elevação da consciência?

Mago Cris:  pode se dizer que se entende quando colocamos na comparação mas quando
ampliamos  nossa  consciência  e  saímos  da  comparação  entendemos  aa  naturalidade  nós
colocamos  como  perfeitos  na  condição  que  estamos  para  naturalidade  do  universo  e
aprendizado que o universo tem a nos dar,  por  que que nós  olharíamos nossos amigos
animais com um olhar tão perverso e como inferiores sendo que as vezes eles tem uma
inteligência muita maior que a que nós mesmos temos e utilizamos.

6.C) Jefferson Viscardi: então abrindo outro parênteses, você acha que o anjo é
um ser criado para exercer as funções confiadas por Deus ou pelo criador do
planeta para que ali haja a ordem, harmonia e equilíbrio ou é um estágio de
evolução do ser humano ou pode ser os dois.
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Mago Cris:  acredito que seres angelicais posso falar mesmo o que acredito, em todos os
meus estudos seres angelicais nada mais são que seres de outras orbes com vidas com uma
evolução maior uma iluminação muito maior que a nossa, com uma visão muito mais ampla,
muito mais  ampliado muito mais  adequado a grandes consciências  cósmicas do que nós
mesmos, mas não de uma forma tão fantasiosa como se colocam, pois que se já são seres
criados  para  um determinado  fim,  acredito  que  eles  estão  no  campo de evolução e  de
crescimento do infinito assim como estamos.

6.D)  Jefferson  Viscardi:  vou  colocar  um  desafio  para  o  senhor,  porque  eu
observei  que  o  seu  tempo  de  foco  nesses  assuntos  permite  a  gente  se
aventurar na busca de uma colocação de sua parte que pode nos ajudar em
outras coisas talvez no futuro. Se fosse para colocar um número como a gente
sabe que o som tem os seus decibéis, vibração deve ter um número, em que
vibração o senhor colocaria, um anjo, o ser humano e o mais baixo demônio?

Mago Cris: se fossemos colocar em números...
Jefferson Viscardi: Vamos colocar o ser humano mais top, para termos uma base.
Mago Cris:  colocaríamos um ser angelical que está há evoluir na sua gravitação digamos
num grau vibracional de 200.000 e colocaríamos um ser humano com bastante elucidação,
com alta evolução com sua vibração a 25.000 e colocaríamos um ser em plena ignorância em
trevas profundas esse umbral da evolução de 15.000.
Jefferson Viscardi: Uai, não tem zero?
Mago Cris: não, não.
Jefferson Viscardi: claro, pra chegar em algum lugar tem que já ter caminhado. (Risos)
Mago Cris:  existe uma vida, existe o eterno, ele está ignorante, entendam que todos nós
viemos pela ignorância pra cá
Jefferson Viscardi: Nossa mas a gente está tão perto assim do demônio... (risos)
Mago Cris: estamos na mesma orbe ainda...
Jefferson Viscardi: (risos) claro, caramba...
Mago Cris:  não estamos tão diferente não ele só está num estágio letárgico e profundo
daquilo  que  ele  mais  acredita,  mas  quantas  vezes  não  estamos  também tão  arraigados
naquilo que mais acreditamos

6.E)  Jefferson  Viscardi:  humrum!  agora  pra  gente  ter  uma  então  uma
compreensão até mais ampla da distância dos anjos. Um mestre ascencionado
você  colocaria  em qual  grau  vibracional?  Já  temos  200.000  para  os  anjos,
25.000 para os humanos e 15.000 para os demônios.

86



Mago Cris: colocaria em 50.000.
Jefferson Viscardi: Nossa, e os Senhores do Carma?
Mago Cris: 50.000
Jefferson Viscardi: Por ali ne? E quem que está entre o anjo e um mestre ascencionado.
Por exemplo com 100.000?
Mago Cris: seres de muito mais lucidez que estão direcionando planetas, com uma lucidez
muito mais ampliada, que estão a trabalho aa favor da evolução de um planeta as vezes de
uma galáxia de todo um futuro prospero.
Jefferson Viscardi: (risos) fiquei muito feliz de ter feito essa questão, muito Obrigado.
Mago Cris: (sorriso) hum...

6.G) Jefferson Viscardi: Outra questão, Um gato, os animais, eu sei que estou
abusando mas vamos lá, se colocariam em qual grau vibracional?

Mago Cris: vinte cinco mil
Jefferson Viscardi: não, pera ai (risos), esse é o ser humano (risos)
Mago Cris: Exatamente, o que diferencia-os assim tanto do estado vibracional dos animais,
a diferença seria as virgulas depois do 5 mil.
Jefferson Viscardi:  Nossa! essa questão me fez abrir uma visão que, coexistir é preciso
harmonia vibratória.
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• ──────────────────  ────────────────── •✾  

rainha da lira
• ──────────────────  ────────────────── •✾

Pomba-gira Rainha da Lira: Pode,  da seguinte forma,  olha;  a gente tá  aqui  na casa
estamos desenvolvendo uma coisa que se chama energias de encontro interior, isso acontece
em todos os reinos, entendeu, isso foi transmitido por kuthumi ao meu cavalo.
Jefferson Viscardi: Opa, conta isso ai, conta isso daí...
Pomba-gira Rainha da Lira: então é assim, isso funciona assim e, é pra todos os reinos; a
lei maior ela foi dividida em 9 energias e essas nove energias 3 fazem parte do Ego, 3 fazem
parte  da  alma e 3  fazem parto do EU superior.  A  do EGO, aa primeira  lei  do ego que
normalmente  é  utilizada  para  o  ser  humano e  para  os  espíritos  mais  trevosos,  espíritos
ignorantes vamos falar assim ao invés de trevas, ignorantes pode ser?
Jefferson Viscardi: pode sim(risos)
Pomba-gira Rainha da Lira: por ser mais ignorante então é ensinado assim, a humildade
que é uma regra. Quando você entra numa casa quando você entra num reino quando você
entra dentro de uma doutrina quando você vai ler um livro, você tem que ter a humildade
para saber aceitar as coisas que vai aprender, entendeu.  E das coisas que você aprender
você vai aprender leis se for num reino você vai ter leis, se você ingressar na umbanda você
a leis na umbanda que você vai ter de respeitar. Então a humildade que é pedida é da
seguinte forma; você tem que ser sincero, se você entrou numa religião e não gostou de uma
pessoa seja sincero pra você, e trabalhe com sinceridade até você atingir a pureza pelas
outra pessoa que você não gosta.  A pureza é uma outra regra, uma regra  seguinte,  a
primeira é a humildade que se trabalha com a sinceridade do coração até atingir a pureza
sobre as coisas, quando você é puro, quando você compreendeu a natureza do outro ser, se
ele chora muito, é muito lamentador faz chantagem emotiva com você, mas se você com a
sua sinceridade diz a você mesmo “ eu sinto raiva daquele filho da mãe”, “eu não gosto dele”
você está sendo sincero, mas não está expondo isso à pessoa e você atingiu dois obstáculos
que você vai transpor e você diz eu vou trabalhar isso o “não gostar dele e achar que ele é
mal”, e você trabalha isso e você vai começar a sentir uma energia no seu dia a dia que vai
fazer outra regra que é a regra da pureza como eu falei que é a segunda regra. Essa regra
quando você é puro, você fica tranquilo não é assim? Quando você vê a pureza nas coisas
você não fica tranquilo? Essa é a terceira regra, e essas três regras vencem o EGO. A seguir o
ser passa para outras três regras, a regra da gentileza, aa regra da educação e a regra da fé,
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normalmente as pessoas quando começam a fazer o trabalho interior elas começas pensando
meu Deus como é que eu pude pensar aquilo do outro se eu estou vendo agora mim essas
mesmas coisas, é verdade, porque a pessoa trabalhou o ego e agora aquilo que vem aquilo
que lhe dava força já está tranquilo, agora se vem aquilo que expõe o ser que é a alma, e
veja que a alma ela necessita de gentileza  para se alto compreender as várias manifestações
do mundo espiritual as várias manifestações dos estados psíquicos então a alma que é a
fragilidade do  planeta,  o  planeta  também tem que trabalhar  essas  três  leis,  os  mundos
infernais trabalham essas três leis da sua alma entendeu moço. Então a primeira lei  é a
gentileza, a pessoa que começou a entrar em tranquilidade agora entra numa energia de
“outra” qualidade porque entra no reino da alma e no reino da alma minha criatura, o ser
sem a força do ego, o ser só vai ver dor entoa é aa oportunidade que o ser tem de fazer o
seguinte, sente dor seja gentil para sua dor, sentiu que você é um safado então seja gentil
pra isso. Você estava conversando com uma pessoa e disse uma asneira, não tenha nada
seja gentil para aquilo que disse, olha a pessoa está corrigindo a palavra ela está corrigindo a
ação, tá vendo, e isso, corrigir a palavra e a ação leva a pessoa a despertar aquilo que é a
educação, no sentido de conhecimento e de sabedoria, e a pessoa começa a se agregar as
zonas da alma em que já não há mais crítica e veja, quando uma pessoa a ser gentil ela
começa a despertar um estado de consciência muito bonito que é aquele estado de educação
para com todas as coisas, a sua sabedoria já utiliza a sua gentileza até para se comunicar
com o mundo espiritual comunicar se com seu coração comunicar com as outras pessoas e
comunicar com aquele que era seu inimigo que agora não é mais, e a pessoa quando começa
a ter esse conhecimento ela desperta a fé, veja estamos falando da terceira lei da alma, a
pessoa agora só vai aplicar essa gentileza essa educação essa sabedoria ela só vai aplicar
isso na fé, na fé no mundo na fé das pessoas, a pessoa já é tranquila já é pura já é humilde,
a pessoa é gentil a pessoa é educada e agora tem a fé, ela tem fé no outro porque só vê no
outro coisas boas, vê as maldades mas é gentil para aquilo e aquilo que era maldade se torna
bom se torna uma coisa afetuosa, entendeu moço.
Jefferson Viscardi: Nossa!
Pomba-gira Rainha da Lira: E a partir daí você sai do estado da alma e vai ao encontro
das últimas três leis que fazem parte do EU superior. A primeira lei do EU superior é o amor
puro, veja uma pessoa que tem fé que está vibrando em fé ela tem amor puro, ela vê outra
pessoa que em outra altura ela tinha vontade de esganar e hoje não tem, porquê? Porque ela
já trabalhou e a gentileza vibra dentro dela, a educação vibra dentro dela, a fé vibra dentro
dela e seus estados inferiores estão tranquilos, puros e humildes, não se manifestam e então
estados do EU superior começam a se libertar e você pede ao seu EU superior; “Eu superior
me torna  puro,  me dá  amor  puro  para  que eu  possa  compartilhar  com meus irmãos e
comigo”. E o Eu superior o que ele mais faz é bater aquela porta e ela se abrira pedis e
obtereis. E veja que em seguida você vai ter um choque universal dentro de vós que vós quer
fazer uma caridade universal, você não quer fazer uma caridade só para aquela pessoa, você
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quer fazer caridade para todas as pessoas e você pede para o seu EU superior e diz “ EU
superior me torne não ser caridoso para todas as pessoas deste planeta” e o Eu superior dá,
e você se torna numa pessoa caridosa, e veja que nesse sentindo aquele nego lá de baixo na
ignorância até esse tem o EU superior e até esse pode fazer o trabalho em qualquer reino em
qualquer cidade etérea, porque esse são os trabalhos espalhados por Kuthumi pela terra em
todos os reinos desse planeta desde a dimensão inferior até a 13° dimensão. Essas são as
leis energéticas vibracionais que podem ajudar o ser a ascender de dimensão em dimensão e
atingir as zonas mais pura que aa zona mais pura que existe é a compaixão, e você pede ao
seu Eu superior a compaixão pelos seres mais sensíveis, pelos que sofrem na ignorância,
pelos que são da luz e pelos que são as trevas você nem liga pra isso porque a compaixão
não tem luz e não tem trevas,  compaixão não tem isso é uma coisa que se espalha por todos
os reinos que não é luz e não é trevas aceita tudo a compaixão é como o sol ilumina aa
todos.  Essas  são  aas  9  leis  de  kuthumi  pra  terra  planetária  e  todos  os  seus  estados
vibracionais, cada ser que trabalhar isso, evolui, ascende, entendeu moço?
Jefferson Viscardi: Nossa!
Pomba-gira Rainha da Lira:  isso responde aa todas essas suas perguntas, essa última
pergunta  que  você  me  fez,  porque  existe  cidades  etéreas  que  trabalham  a  humildade,
existem cidades etéreas que estão se evoluindo para a pureza, porque aqui na humanidade
se trabalha o Ego e no lado astral se trabalha a alma, quando a humanidade limpa o ego se
ascende há  alma e  as  zonas  espirituais  ascendem saem da alma  para  o  EU superior  e
começam a conectar-se e comunicar se com a natureza sua superior. Isso é o objetivo desse
cristo planetário, entendeu moço. Olhe moço só isso que tem se dizendo sobre ele, se os
homens da religião, e eu sou da umbanda, mas também sou de outra doutrina quando tem
que ir pra lá, mas agora eu sou da umbanda e olhe que na nossa casa essas leis vão imperar
e estão imperando, porque quem não passar essas leis não pode ser umbandista, quem não
ama o seu mestre a sua mestra, o seu pai de santo sua mãe de santo ou os dirigentes dessa
forma, não pode chegar a nada, porque as pessoas tem que entender que essa perfeição
humana só faz uma comunidade crescer em harmonia com os propósitos divinos dos bem
amados mestres Ascenso que também descem na umbanda.
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Pergunta 6.1 de 6
6 entidades

DcE 666
✥-------------------✥-------------------✥ 

Existe um expurgo que exige a passagem pela matéria que
simbolize  a  limpeza para a  chegada de uma nova era? Qual  o
limite do ser  humano em questão de capacidade de ajudar ou
atrapalhar a chegada do mundo de regeneração?

✥-------------------✥-------------------✥ 

Respondem:
Caboclo Pena Branca

Pai Moçambique
Exu Ventania

Mago Cris
Pombogira Rainha da Lira
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• ──────────────────  ────────────────── •✾  

caboclo pena branca
• ──────────────────  ────────────────── •✾

Pena Branca:  Olha,  você  tem que pensar  que todo esse processo de  desenvolvimento
planetário  tem uma gerencia  cósmico,  você pode chamar de uma ordem [1.07.48] cada
escola de conhecimento planetário existe gerência no mundo, existem planos para o mundo.
Esse mundo já foi habitado por muitas vezes. É que [1.08.00]. Vamos dizer assim, quando se
planeja um planeta para receber a vida, ela tem começo, meio e fim. É como uma escola que
funciona o ano inteiro, depois ela vai passar por uma reforma no final do ano, nas férias,
para poder receber uma turma nova. Então, o que se planeja é que a humanidade encarnada
durante um ciclo planetário possa chegar num nível de consciência que ela não precise mais
utilizar essa escola. Todas as civilizações que passaram por aqui tiveram dois destinos. Ou
saíram do planeta ou eles  foram para  intraterra.  Os  sobreviventes  ao  grande cataclismo
normalmente  foram  para  a  intraterra  e  formaram  as  civilizações  que  chamaram  de
intraterrena que existem em outras dimensões [1.09.05]. Os que conseguiram alçar os graus
de consciências e conseguiu ascender espiritualmente normalmente vão para o astral ou vão
para missões em outros planos ou ficam aqui dando uma ajuda [1.09.20] terrestre como seus
guias, seus mentores, etc. Essa humanidade, filho, não vai ser diferente. Então, ao longo dos
próximos mil  anos,  [1.09.33]    prazo,  planeta  possível  mudar,  e  existe  aquela  mudança
geológica. Por isso se fala tanto em cataclismo, em fim do mundo, etc., e tal. Isso não é um
processo que acontece sem planejamento. Existe um tempo para que isso aconteça. Por quê?
Porque o planeta precisa se reorganizar para que uma nova humanidade possa recomeçar o
seu ciclo de aprendizado. Então, o ser humano encarnado pode contribuir ou não para essa
evolução acontecer de forma mais ou menos tranquila elevando o seu grau de consciência.
Como é que você eleva o seu grau de consciência? [1.10.12]. Ah, um dia me perguntaram:
quem tem mais valor espiritual? Um Dalai Lama ou um  [1.10.27]. A minha resposta, filho,
foi: depende.  Que estiver fazendo o que foi determinado para que sua consciência se molde
ao novo padrão vibratório, talvez possa estar fazendo muito mais que o Dalai Lama sentado
nessa  cadeira.  [1.10.49].  Você  vai  fazer  bem aquilo  que  veio  fazer  aqui.  Por  isso  todo
processo  ascensional  ele  é  sempre  um  processo  individual  para  entender-se,  teu
autoconhecimento e saber o que está fazendo aqui. De encontrar um ruma na vida e ter
ressonância com seu espírito. Não fazer escolhas em função de bens materiais, ou daquilo
que é mais conveniente, mas fazer aquilo que o espírito pede para que você faça. Trabalhar e
fazer tudo o que vem no seu coração. Tudo aquilo que eleva sua chamatrina e tudo aquilo
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com que você se sinta pleno. Esse é o objetivo da humanidade. Se você estiver fazendo isso,
você que está me ouvindo nesse momento, para e faça uma análise, eu estou fazendo o que
meu espírito pede. Ou, estou fazendo aquilo que a sociedade pede. Que a família  pede.
[1.11.56]. Isso é uma boa pergunta para se começar essa jornada de ascensão espiritual e
deixar o planeta mais leve.
Jefferson Viscardi: Que assim seja. 
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• ──────────────────  ────────────────── •✾  

pai MoçaMbique
• ──────────────────  ────────────────── •✾

7. A) Jefferson Viscardi: Agora a Ultima Pergunta Vô. Existe um expurgo que
exige  a  passagem  pela  matéria  que  simbolize  a  limpeza  do  Astral  para  a
chegada de uma nova era? Essa vai ser a primeira pergunta, a segunda é assim:
Qual o limite do ser humano em questão de capacidade de ajudar ou atrapalhar
a chegada do mundo de regeneração?

Pai Moçambique: esse é assim, meu filho está falando que ele vem em vida com um carma
a ser suprido né filho, e esse ele vai passar por toda essa vida, como todos meus filhos e
inclusive até vós, cada um tem seu carma trazido de vidas passadas, trazido de energias que
se passaram em vidas  passadas  e  que esse  processo  é um processo  de  evolução e  de
sabedoria onde se coloca em teste vós suncês em escolherem o caminho do bem e do mal.
Como nego voltou e falou um pouco mais atrás, que regenerar toda a humanidade não é
possível, se cada um olhar para o seu próprio umbigo e começar a fazer aquilo que precisa
para amenizar o vosso carma para quando chegar no processo evolutivo pós-morte, possa
está mais fácil para vós a sua evolução e não precisar do purgatório onde é um processo de
purificação do espirito da alma viu meu filho, para que se possa ter o aprendizado necessário
e pra se ter suas funções depois que se desprender dessa terra, e vê qual sua função e como
vós podeis ajudar na evolução em prol do amor e da caridade.

Jefferson Viscardi: Entendi. Então o senhor vê assim um movimento do astral que
está fazendo as pessoas encarnarem para limpar para a próxima era.

Pai Moçambique: Essa é a tentativa né meu filho, por isso nego está em terra, nego é uma
peça do astral, todas essas casas de umbanda, aleluia, catolicismo, tudo tem a intercessão
divina no astral para esse proposito, se não tivesse era um caos, então esse é um processo
demorado e que de pouco em pouco vai se resolvendo esse mundo de vos suncês que vive
ainda na maldade. Nego não pode falar que vai ser resolvido um dia, pode, mas isso vai
muitos anos, vai se passar meu cavalo, o sangue do meu cavalo, o sangue do sangue do meu
cavalo e se vai muitos anos. Então nego fala que é um processo que já há muito tempo tem
sido feito e que muita gente coloca maldade por causa dos bens materiais, e que hoje está
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muito mais do que há um tempo atrás, o desejo de vingança o desejo de querer o que não é
de vós, então esse e um trabalho feito com muita luta e com muita força da intervenção
divina pode terminar da melhor maneira possível, mas ainda tem muita luta ainda a ser feita.

Jefferson Viscardi:  Qual  o  limite  do ser  humano na questão de capacidade de
ajudar ou atrapalhar a chegada do mundo de regeneração.

Pai Moçambique:  Para se atrapalhar é como esse nego falou o egoísmo, a inveja, esse
querer o que não é de vós, todo esse sentimento de posse em bens materiais, todo esse é
um  atrapalho  onde  o  astral  não  consegue  trabalhar  porque  os  espíritos  de  luz  precisa
primeiramente  da  permissão  de  cada  ser  nessa  terra  e  os  espíritos  obsessor,  espíritos
demoníacos eles adentram vossa vida sem pedir licença como se fosse um ladrão em vossa
casa, ele não pede licença pra entrar em vossa casa e levar tudo que é vos tem, mas alguém
para lhe levar uma comida pra vós na vossa necessidade se não pedir ninguém vai lá lhe
oferecer nada, então esse é um exemplo que nego dá dessa pergunta que o filho fez. Quem
atrapalha o bem da espiritualidade e ajuda os espíritos obsessores e demoníacos são os
próprios filhos da terra, então se cada um procurar cuidar da vossa matéria do vosso espirito
é um inicio da batalha para se livrar do mal nessa terra.
Jefferson Viscardi: Graças a Deus. Agora vou fazer duas colocações para o senhor e depois
a  mensagem  final;  Bem  Aventurado  os  mansos,  porque  eles  possuíram  a  terra,  Bem
aventurado os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus.
Pai Moçambique: Esse nego pode até da o exemplo com os filhos dessa casa, que em meio
à dificuldade nego sempre pede a paciência, nego sempre gosta que os filhos peçam não
coisas materiais, mas que filhos peçam sabedoria, calmaria que tudo se passa e como meu
filho falou nessa passagem que os pacíficos e qual que é o outro meu filho?
Jefferson Viscardi: e os mansos...
Pai Moçambique: e os mansos, que são os calmos e os pacíficos é os que tem a paciência,
que todo mal que se vem até vós é para te tirar do caminho correto, do caminho da luz,
então aqueles que se mantem pacientes e sábios e calmos logo vai estar no caminho de luz e
nas aguas mansas vai se passar as tempestades e logo se vem à calmaria.
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• ──────────────────  ────────────────── •✾  

exu ventania
• ──────────────────  ────────────────── •✾

Exu ventania:  O expurgo é feito através da frequência se encarnações e reencarnações e
compensando o mal com o bem e a segunda forma é a forma abster-se de tudo, de livrar-se
de tudo mesmo que seja interpretado de uma forma egoísta, mas partir para O universo.

7. B) Jefferson Viscardi: Sim. E agora sobre a luz do ser humano em ser capaz
de interferir  ou não na limpeza que foi  predeterminada pela espiritualidade
superiora, ele tem capacidade de ajudar ou atrapalhar?

Exu ventania:  Completamente,  o  ser  humano é o demônio dos  espíritos  porque o ser
humano dificulta e sabota o trabalho dos espíritos, e não somente o que vocês chamam de
espíritos  e  sim  seres  de  varias  frequências  dimensionais  que  quem destrói  é  a  terceira
dimensão, aqui na terceira dimensão que é a grande dificuldade pra quem quer utilizar esse
plano como entreposto do crescimento, como trampolim para evolução. Este planeta não
poderá  ser  utilizado  novamente  por  outras  raças  tão  cedo,  porque  vocês  poluíram
completamente, algumas eras serão necessárias, talvez passar por todos os ciclos novamente
para que aqui se torne habitável, terá que ser queimado, terá que ser congelado, terá que
ser  salgado  e  renascer  novamente  como  uma  fênix  porque  vocês  destruíram,  não
preservaram para a posteridade, e o que estamos fazendo na espiritualidade é justamente
acelerar o máximo de encarnações aqui, e enviando inclusive seres ascencionados crianças
espirituais para elevar o gradiente do seres. 
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• ──────────────────  ────────────────── •✾  

Mago cris
• ──────────────────  ────────────────── •✾

Mago  Cris:  Atrapalhar  eles  não  podem  atrapalhar  ninguém  pode  nós  não  podemos
atrapalhar  algo  que  evolui,  a  vida  leva  a  um  mecanismo  para  um  melhor  para  alto
regeneração natural  aqueles  que não se  afinizarem serão  expurgados  pela  sua natureza
também,  pois  já  não  estarão  no  campo  vibracional  semelhante  e  irá,  pois  o  natural  é
caminhar para alto-regeneração no caminho de luz.

Jefferson  Viscardi:  então  sobre  essa  ideia  que  diz  assim,  está  havendo  uma
limpeza no astral, e ai a questão será que essa limpeza exige que a pessoa passe
pela encarnação para poder ir pra outro nível de estagio vibratório mais alto que a
da  terra,  ou essa limpeza  pode se dar  de  varias  formas até os  espíritos  mais
densos serem tragados pelo planeta chupão.

Mago Cris: Sim, ela se dá de varias formas até esses espíritos mais densos serem extraídos
pelos seus campos vibracionais e serem retirados do planeta naturalmente como viemos para
cá.
Jefferson Viscardi: Que só deus sabe o que é, mas isso tudo para outro momento né...
Mago Cris: Sim, isso é muito mais profundo.
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Pomba-gira Rainha da Lira: A primeira pergunta me pergunte novamente, por favor?

Jefferson Viscardi:  Existe um expurgo que exige a passagem pela matéria que
simbolize a limpeza do Astral para a chegada de uma nova era?

Pomba-gira Rainha da Lira: Olha meu querido Depende, depende de qual a cidade etérea
vai essa parte da humanidade, porque a gente tem que dividir a humanidade por partes, sem
saber quantas partes são, porque existem seres que está ligados há cidades etéreas que tem
leis diferentes dessa que você falou;
Jefferson Viscardi: Entendi.
Pomba-gira Rainha da Lira: Existem seres que não vem fazer na terra, na terra eles não
vão entre no expurgo carmico da terra, e eles entram em outro sistemas carmicos de outros
planetas que não são a terra, você entendeu o que eu disse.
Jefferson Viscardi: Sim!
Pomba-gira Rainha da Lira: Se você está no Nosso Lar, é preciso entender a doutrina
espirita,  das  leis  que  eles  falam sobre  os  espíritos,  mas  veja  que  nem sempre  exu  na
umbanda está dentro dessas leis, porque exu no kardecismo parece que não está lá, não há
evolução, porque exu não faz evolução pelo kardecismo, ele Ajuda? Ajuda, mas o ser humano
quando reencarna depende sempre a cidade ao qual ele está conectado, porque existem as
cidades na terra que não fazem que não esteja ligadas a terra no sentido de fazer limpeza
carmica  aos  espíritos  que estão  fazendo suas  provações  aqui.  Por  exemplo,  você  vê no
sistema Hindu, muitas das pessoas que veem aqui eles veem no sentido de fazer evoluir a
humanidade,  mas  eles  não  estão  aqui  reencarnados  dentro  da  energia  do  sansara  eles
vieram fazer evoluir a humanidade, não são todos, mas você tem ai gurus espirituais a fazer
essa evolução, você tem um guru ai do Brasil, Sri Prem baba você tem esse camarada ai que
está fazendo uma evolução dos espíritos ai para eles deixarem de entrar no carma da terra
para eles ascender a Vênus, e o carma ai é diferente não é expurgo, entendeu. Quanto à
humanidade que está aqui ela tem dois sistemas de encarnação, a encarnação por espirito, e
encarnação pelo corpo físico, por que de certa forma o espirito também reencarna num corpo
que não é físico, não é matéria física é uma matéria mais sutil, isso significa reencarnação
também, se o espirito não vence esse corpo que ele tem que os espiritas chama de períspirito
que a gente pode falar psicossoma astral, se o espirito se mantem muito tempo neste corpo
astral o corpo acaba por apodrecer, então significa que o espirito também vai ter uma morte
ai, e nem sempre a morte que ele tem no astral significa que ele venha para a terra só vira
para a terra se ele tem afinidade se ele quiser muitas das vezes, hoje em dia o livre arbítrio
funciona no astral camarada, e se o espirito não quiser vir para a terra não vem, pode ir para
outro planeta fazer sua evolução. Que posso dizer uma coisa camarada imagine que você
chegou no mundo espiritual e você em vez de estar com o espirito levando passes e outras
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coisas, você vai ter com um psicólogo espiritual e que esse psicólogo espiritual aconselha a
você há não reencarnar na terra, mas a se dirigir a mundos mais sutis até mundos espirituais
que por você ter encarnado na terra que viram a sua dedicação e agora você tem que passar
por outros processos que lhe sejam mais fáceis. Agora o livre arbítrio ele é também posto no
plano astral, porque quando você chegou no plano espiritual você vai em contato com um
espirito que pode ser um psicólogo que pode ser um espirito que na terra foi um psiquiatra
um espirito já formado no mundo astral pelo lado do bem pelo lado do esclarecimento esse
espirito respeitando o livre arbítrio pode aconselhar ao espirito que acaba de chegar há não
reencarnar mais na terra a ir reencarnar em outros mundos que podem lhe suavizar as dores
que não consegue suavizar  na  terra,  isso acontece,  porque o livre  arbítrio  tem que ser
respeitado, e acontece em todos os mundos, agora os espíritos que andam morrendo na
terra muitos deles andam por má informação da terra, porque existe espíritos na terra que
andam  por  ai  que  já  não  deviam  está  aqui  não  moço,  mas  andam  porque  estão  mal
informados, por isso é que a umbanda existe para esclarecer esses espíritos, porque um
espirito para trabalhar na terra ele pode não encarnar e ingressar numa falange da umbanda
e está fazendo um trabalho de beneficio espiritual, fazendo reajuste até com aqueles espíritos
que são seus cobradores e que estão encarnados. Então hoje há possibilidade no mundo
espiritual e até mesmo da umbanda, de ajudar aqui muitos espíritos no reencarne e fazer
seus reajustes dentro das linhas, dentro das falanges da umbanda, entendeu moço.
Jefferson Viscardi: Nossa!
Pomba-gira  Rainha  da  Lira:  Que  ajuda  muito,  porque  vão  fazendo  seus  trabalhos
espirituais primeiro de coração e de amor, sem expor se são estes ou são aqueles, eles fazem
por amor, se tem uma divida para com aquele filho eles vão e farão o melhor por aquele filho
e fazer com que aquele filho evolua, e veja não tem necessidade de reencarnar, porque hoje
o espirito só reencarna se ele quiser, porque nada é imposto ao espirito agora, não é dito que
os céus estão sem anjos, é porque os anjos estão trabalhando para que os homens também
não sejam forçados a vir para terra fazer carmas e carmas e carmas, entendeu moço. O
expurgo hoje  depende muito  da  evolução daqueles  que estão instruindo os  espíritos  no
astral,  se  os  tibetanos  quando  desencarnam  ficam  nas  zonas  intermediarias  esperando
tempos melhores para reencarnarem onde eles querem e sempre no mesmo sitio, só há
poucos anos é que começaram a reencarnar no ocidente, é porque existe dentro do mundo
espiritual zonas onde os espíritos são informados onde são esclarecidos e só veem se quiser,
porque podem fazer trabalhos no mundo astral, está coisa agora de dizer que reencarnar é
uma benção, olhe quantos que estão cá que querem ir para o outro lado, e quantos do outro
lado não querem vir mais pra cá. Livre arbítrio moço entendeu livre arbítrio tem muito poder.
Jefferson Viscardi: Certo
Pomba-gira Rainha da Lira: Qual era a outra pergunta?
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Jefferson  Viscardi:  a  segunda  da  7  é  assim;  Qual  o  limite  do  ser  humano  na
questão  de  capacidade  de  ajudar  ou  atrapalhar  a  chegada  do  mundo  de
regeneração.

Pomba-gira Rainha da Lira: Todo mundo tem a capacidade de impedir e todo mundo tem
a capacidade de não impedir, se os seres humanos fizer as leis de kuthumi, que ele dividiu
em regras da lei  maior, em pouco tempo a humanidade consegue ascender, e consegue
trazer para a terra espíritos.
De luz que vão abrir todo esse planeta e para ser um planeta de regeneração, mas hoje filho
para que isso aconteça vão ser preciso mais uns 300 a 400 anos para que isso aconteça.

Jefferson Viscardi: Nossa!
Pomba-gira  Rainha  da  Lira:  Para  que  isso  aconteça...  Muita  coisa  esses  espíritos
ascencionados que andam por ai encarnados sem ninguém saber já fizeram muita mudança,
veja o 2012 todo mundo ia morrer lembra? No calendário maia não era assim, e veja o que
kuthumi conseguiu alterar, e ninguém sabe, mas foi ele que alterou essa coisa do 2012, ele e
outros que andam com ele, mas as regras são dele. O tempo vai ser de 300 a 400 querido,
mas muito antecipado...

Jefferson Viscardi: Hum, Nossa! Entendi.
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Mensagem final
6 entidades

DcE 666
✥-------------------✥-------------------✥ 

Agradecemos  aos  espíritos  e  seus  respectivos  médiuns  e  pedimos  o
obséquio  da  mensagem  final  para  este  encontro  tão  enriquecedor  quanto
inesquecível.

✥-------------------✥-------------------✥ 

Respondem:
Caboclo Pena Branca

Pai Moçambique
Exu Ventania

Mago Cris
Pombogira Rainha da Lira
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• ──────────────────  ────────────────── •✾  

caboclo pena branca
• ──────────────────  ────────────────── •✾

Jefferson  Viscardi:  Senhor  caboclo,  agradecendo  a  oportunidade  de  estudo
convosco, pedir uma palavra final para quem ouviu aqui o diálogo 666?

Pena Branca: Que o diálogo 666 possa representar  o  despertar,  não da besta,  mas o
despertar do Cristo interno de cada um. Porque assim como você tem a besta você também
tem Cristo. Então, entregue sua energia, sua consciência para luz, para a vibração do bem e
da paz. Pai oxalá possa direcionar e tocar o coração de cada um de vocês. Para que cada um
seja pleno na luz. Esse é o meu mais profundo desejo. Que assim seja.
Jefferson Viscardi: Okê caboclo. Salve caboclo Pena Branca. Graças a Deus!
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• ──────────────────  ────────────────── •✾  

pai MoçaMbique
• ──────────────────  ────────────────── •✾

Jefferson Viscardi: Pai Moçambique qual que é a sua palavra final, pra quem ouviu
o dialogo com os espíritos 666?

Pai Moçambique: Pra muito vai servir, tem muitas pessoas que quando se fala a verdade
também esse tem que colocar a carapuça, nunca se pode julgar-se o certo o todo poderoso,
porque o único perfeito foi só Jesus Cristo nesta terra e até mesmo nego faz coisa errada, de
vez em quando pensa errado, se irrita, briga com os filhos e tudo, então é sempre se colocar
num processo de aprendizado, se não serviu a vós que guarde a lei sabia que se um dia vós
for fazer coisa errada vós vai lembrar o que nego falou e vai evitar de fazer coisa errada.

Jefferson Viscardi: o que no seu discernimento na sua compreensão o ser humano
pode levar do nosso dialogo com os espíritos 666?
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• ──────────────────  ────────────────── •✾  

exu ventania
• ──────────────────  ────────────────── •✾

Exu ventania:  Consciência,  aquele  que tiver ouvidos,  aquele  que souber  fazer perfeitos
cálculos saberá onde está o 666 e cuidado para que você não seja um Nero, você não esteja
tocando fogo na sua própria cidade para que você não esteja destruindo aquilo que não te
pertence na verdade.
Jefferson Viscardi: Que assim seja! Obrigado Sr. Ventania por mais esse encontro.
Exu ventania:  Agradeço e espero que tenha sido muito frutuoso o nosso dialogo. Exu vai
embora...
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• ──────────────────  ────────────────── •✾  

Mago cris
• ──────────────────  ────────────────── •✾

Jefferson Viscardi: Quais são Mago Christopher as suas palavras finais para quem
ouviu o dialogo com os espíritos 666?

Mago Cris: Que não se prendam a tudo que parece muitas vezes aquilo que te tira da zona
de conforto que lhe faz pensar e faz sentir e observar o mais oculto tem mais similaridade
com a realidade que muitos contos e historias que podem te contar, lembre-se que nem todo
conto de ninar era real, mas era “confortável”.

Jefferson Viscardi: Quando a gente vê um irmão dentro do confortável mesmo que
a nossa visão esteja mais dilatada, que tipo de atitudes devemos ter para com
eles?

Mago Cris:  Primeiro aceitação,  deixar  aquele irmão passar  e fazer  tudo o que é real  e
verdadeiro para ele naquele momento, dentro daquilo que ele acredita do que é confortável e
bom, pois ali respeitamos a evolução e o caminho que ele escolheu sendo um caminho tão
belo quanto o que eu escolhi.

Jefferson Viscardi: Mago Cris, como o senhor já deu a palavra final para o dialogo
666 quero perguntar para o senhor e até deixar registrado porque será também
uma fonte de estudo,  depois  que o  convite  foi  feito  ao senhor  de trazer  esse
estudo o que aconteceu?

 Mago Cris: depois que me fizeram o convite, de primeiro não quis aceitar, pois não gosto
muito de me manifestar ao grande publico, mas com muita conversa com seus amigos com
Alfredo,  com  Caputo,  Joaquim,  e  alguns  outros,  tiriri  e  mais  alguns,  aceitei,  vi  uma
oportunidade de poder expor outra visão sobre os assuntos e essa oportunidade quem sabe
de trazer uma forma das pessoas refletirem mais;

Jefferson Viscardi: Claro que sim! Um detalhe técnico, o senhor teve acesso às
perguntas que eu lhe fiz com antecedência,
Mago Cris: Não, poderia ter.
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Jefferson Viscardi: poderia ter?
Mago Cris: Poderia, mas eles preferiram...
Jefferson Viscardi: Se o senhor quisesse ter como seria? Isso o senhor ia onde no
meu computador?
Mago Cris: poderia tanto ir no seu campo mental ou observar, não precisariam nem tanto
entrar na sua tecnologia...
Jefferson Viscardi: hamram...
Mago Cris: ...dentro do seu campo mental e acessar tudo aquilo, ou perguntar para os seus
amigos, seria mais respeitoso na minha visão perguntar aos que ali lhe ajudaram de forma
direta ou indireta a preparar seus estudos, mas também poderia entrar no seu campo mental,
mas eu preferir não fazer, pois não havia necessidade.
Jefferson Viscardi: Nossa, o senhor confiou mesmo no conhecimento que o senhor
tem?
Mago Cris: Sim...

Jefferson Viscardi: Claro, e essa historia de entrar no campo mental quer dizer que
tudo aquilo que eu vi e li e ouvi e cheirei e senti fica registrado no meu campo
mental?

Mago Cris: Fica registrado em vários campos, algumas memorias ficam registradas no seu
registros akashicos muitas coisas também ficam mais profundas dentro de seus registros
akashicos que vivem ligadas ao seu inconsciente, lembrando que o inconsciente coletivo onde
somos aparelhos mentais presos a um grande inconsciente uma grande mente, muito mais
profundo não vamos adentrar se não sua cabeça pirar (risos).
Jefferson Viscardi: (risos) Tô pirando (risos), mas não é assim você chega perto da cabeça
da pessoa vê uma televisãozinha acessa o passado e ai fala “a me deixa ver isso aqui”.
Mago Cris: Para ficar de uma forma, muito simples para entendimento, algo muito parecido.
Jefferson Viscardi: Certo, e é visto isso com desrespeito.
Mago  Cris:  A  meu  ver  sim,  não  vejo  motivo  de  ficar  xeretando  sua  cabeça  para  ver
perguntas sem um proposito maior.
Jefferson Viscardi: tem gente que faz isso e espíritos que fazem isso?
Mago Cris: tem até encarnados que fazem isso...
Jefferson Viscardi: Lê o pensamento deve ser útil de alguma forma?
Mago Cris: Os pensamentos, quando dizemos que lemos pensamentos ou até quando vocês
encarnados  conseguem  ler  os  pensamentos,  não  ficamos  entrando  na  mente  são
pensamentos muitas vezes que vocês gritam muitas vezes você pensa algo tão alto que as
pessoas conseguem ouvir no meu plano ou até no seu plano, quando tem uma habilidade
para isso.
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Jefferson Viscardi: é nisso que eu falo que seria legal desenvolver, mas a pessoa tem que
ter um alto controle também né, de perdoar e amar independente do que ouve...
Mago Cris: sim...
Jefferson Viscardi: mas é possível ler o pensamento?
Mago Cris: Sim, muito possível...
Jefferson Viscardi: E não aleatoriamente, mas sempre que quiser.
Mago Cris: quanto mais habilidade, sim.
Jefferson Viscardi: É uma pratica?
Mago Cris: é uma pratica...
Jefferson Viscardi: é um desenvolvimento de uma técnica somada a uma pratica constante
Mago Cris: Sim...
Jefferson Viscardi: ou seja, chatice (risos).
Mago Cris: Muita... Tem que ter maturidade
 Jefferson Viscardi: (risos) Como?
Mago Cris: Tem que ter muita maturidade para saber lidar com isso.
Jefferson Viscardi: Que assim Seja!
Mago Cris: Muito obrigado!
Jefferson Viscardi: Muito Obrigado! Foi realmente muito útil e benéfico esse seu tempo
conosco.
Mago Cris: Muito Obrigado!
Jefferson Viscardi: Graças a Deus!
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• ──────────────────  ────────────────── •✾  

rainha da lira
• ──────────────────  ────────────────── •✾

Jefferson Viscardi: Então vamos falar algumas coisas aqui antes de finalizar e ai
antes de eu passar essas algumas coisas; Qual a palavra final que a senhora tem a
dar para quem escutou o dialogo 666?

Pomba-gira Rainha da Lira: O meu filho, Eu só tenho uma coisa a dizer, que aquele que
tenha ouvidos para ouvir que ouça e aquele que tem coração para amar que faça as duas
coisas, só isso que eu tenho para dizer, porque 666 tem um significado para mim diferente
das outras coisas, entendeu.

Jefferson Viscardi: Sim! Claro entendi. E qual a mensagem final que a senha quer
deixar assim para pessoas que elas levem no coração e na alma?

Pomba-gira Rainha da Lira: deixa-me pensar um pouco moço... ... Se cada um fizer um
trabalho espiritual que seja sempre para ajudar ao próximo, sempre, sempre, sempre. Que
você vai chegar no final da sua vida e vai ver que o ser que você mais ajudou ajudando o
próximo foi  a  você mesmo, e que todo mundo trabalhe  para  o próximo,  mesmo que o
próximo não seja fiel a você, seja você fiel a ele, essa é a mensagem que eu tenho para
dizer.
Jefferson Viscardi: Olha que bonito! E para as pessoas guardarem mesmo vou pedir a você
que enumere novamente aquelas leis de Kuthumi.
Pomba-gira Rainha da Lira: A lei do Ego são três leis: Humildade, pureza e tranquilidade;
As leis da Alma são três: Gentileza, Educação e Fé; As leis do Eu Superior são três: Amor
Puro, Caridade e Compaixão. Se cada um fizer isso para o próximo e por ele mesmo, acredite
que vai chegar ao final da vida e não vai ter voltar para aqui se voltar é porque você quer
ajudar e ensinar.
Jefferson Viscardi: Uau!
Pomba-gira Rainha da Lira: É o seu livre Arbítrio que funciona.
Jefferson Viscardi: Entendido! Que Assim Seja! Graças A Deus. E como é que é então ai
esse nome Rainha da Lira?
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Pomba-gira Rainha da Lira:  ò esse nome rainha da lira  moço,  foi  o  espirito  que me
convidou para trabalhar na umbanda, me convidou e achou que eu deveria ter esse nome e
me deu esse nome.
Jefferson Viscardi: (risos) As coisas são simples né, o povo que complica (risos).
Pomba-gira Rainha da Lira: É porque ó, ele disse requisito você, você quer vir? “eu vou”,
então você vai ter o nome da minha corrente, Entendeu. Eu sirvo ao Sr. 7 liras.
Jefferson Viscardi:  Olha! Eu lhe agradeço muito, a vós e a disposição vossa e do vosso
aparelho, para que pudéssemos aqui estudar mais uma vez no D.c.E. nesse serviço que a
gente faz com muito amor muita dedicação e muito carinho viu...
Pomba-gira  Rainha  da  Lira:  Certo  moço,  certo.  E  que  Deus  ilumine  você  nesse  seu
caminho, nesse seu caminho de Ascenção e que você possa ter muita força para continuar
isso. Que Assim Seja!
Jefferson Viscardi: Que Assim Seja! (risos) falamos juntos... 
Pomba-gira Rainha da Lira: (Há, há, há, há, há, há...).
Jefferson Viscardi: Brigado Dona Pombo-gira, salve sua banda, salve sua força, salve sua
proteção.

Pomba-gira Rainha da Lira: Salve Deus acima de todos nós e salve todos os Orixás, muita
paz pra você.
Jefferson Viscardi: Louvado Seja, Graças a Deus, muita Paz...
Pomba-gira Rainha da Lira: muita paz pra você...

Jefferson Viscardi: Sr. Henrique Hioshiri?
Henrique Hioshiri: Sim
Jefferson Viscardi: A gente sabe que o senhor também tem a faculdade da vidência né?
Henrique Hioshiri: Sim!
Jefferson Viscardi: Esse espirito com quem falamos hoje, se apresenta como?
Henrique Hioshiri: Ele (espirito) se apresenta como uma mulher de cabelos pretos, vestidos
todo preto e uma mulher magnifica e linda, linda, linda de mais e com muita sabedoria.
Jefferson Viscardi: como é o rosto dela assim, os olhos?
Henrique Hioshiri: O rosto dela parece assim à branca de neve, branca, olhos escuros, lábios
carnudos, muito, muito, como se usasse batom sem usar,.
Jefferson Viscardi: Nossa! entendi...
Henrique Hioshiri: Muito elegante muito elegante!
Jefferson Viscardi: Claro, e qual que é a posição do senhor, a respeito de como homem,
casado tem filha e incorpora pombo-gira?
Henrique Hioshiri: Normal, vejo essas coisas normais, não me tira a parte masculina não é?
Só enriquece, só enriquece não é?
Jefferson Viscardi: Pombo-gira é o equilíbrio né?
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Henrique Hioshiri: é o equilíbrio, não é? Ela só enriquece...
Jefferson Viscardi:  esta certo então. Mais uma vez muito obrigado por esse estudo que
fizemos através da vossa mediunidade viu?
Henrique Hioshiri: esta certo, obrigado você também Jefferson, e que você tenha muita força
para continuar o seu trabalho Jefferson...
Jefferson Viscardi:  Sim, claro que sim, amigos como vós e espíritos tão queridos vamos
longe.
Henrique Hioshiri: isso, isso ai...
Jefferson Viscardi: Graças a Deus muito obrigado.
Henrique Hioshiri: Graças a Deus obrigado você.
Jefferson Viscardi: Abraços, Tchau!
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