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RESUMO 

 

A presente tese é fruto de uma investigação qualitativa realizada no Templo Patário do 

Amanhecer, localizado na cidade do Crato – CE. Combinou duas abordagens: a pesquisa 

(auto)biográfica em educação, na visão dos autores: Delory-Momberger, (2006, 2012, 2014), 

Olinda (2010, 2016), Josso (2004, 2010), Souza e Abrahão (2006); a segunda, a história oral, 

dialogamos com Meihy e Holanda (2014). O objetivo geral foi compreender, a partir das 

narrativas de si, os sentidos da experiência religiosa vivenciada na referida Doutrina, para sete 

participantes das falanges missionárias Nityamas, Gregas e Mayas, avaliando suas 

consequências em diferentes segmentos da vida. Para identificarmos os momentos formadores 

do cotidiano no interior do Vale do Amanhecer, criamos espaços para a narrativa de si, por 

meio do Círculo Reflexivo Biográfico – CRB (OLINDA, 2008, 2010, 2016), na modalidade 

da experiência religiosa. No campo da história oral, entrevistamos onze adeptos que 

contribuíram na edificação do Vale do Amanhecer do Crato. A metodologia de análise do 

corpus da pesquisa foi a Análise Textual Discursiva – ATD, proposta por Moraes (2003) e 

Moraes e Galiazzi (2011). O trabalho de campo envolveu as seguintes atividades: observação, 

análise documental sobre o acervo da Doutrina e a técnica do diário de itinerância 

(BARBIER, 2004). Constatamos que as narrativas da experiência religiosa se apresentaram 

como experiências existenciais com consequências (trans)formadoras em diferentes setores e 

níveis. As Nityamas, Gregas e Mayas são adeptas engajadas nos rituais do Vale do Amanhecer 

há pelo menos dois anos e suas falas indicam a necessidade da resistência a processos de 

subalternização e discriminação quanto a sua opção religiosa, manifestas a partir de 

intolerâncias religiosas na família, no trabalho e na escola. Tais resultados mostram o desafio 

da edificação de uma cultura de respeito aos direitos humanos, de modo que o direito 

inalienável da pessoa humana de fazer sua própria opção religiosa seja respeitado em toda sua 

plenitude. Sobre os fundadores da Doutrina, vimos que estes passaram por vários desafios de 

cunho material e espiritual, além de subdivisões do grupo, no processo de implantação e 

consolidação do templo no Crato. Também tematizamos a condição feminina nos rituais e na 

hierarquia doutrinária, identificando tensões entre a tradição e as necessidades de inovação 

face ao papel desempenhado pela mulher na contemporaneidade. 

 

Palavras-chave: Biografização. Formação Existencial. Experiência religiosa. Intolerância 

religiosa. Vale do Amanhecer. 
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ABSTRACT 

 

This thesis is the result of a qualitative investigation carried out in the Temple Patário do 

Amanhecer, located in the city of Crato – CE. This thesis combined two approaches: the 

Biographical Research in education, based on studies made by the authors: Delory-

Momberger, (2006, 2012, 2014), Olinda (2010, 2016), Josso (2004, 2010), Souza and 

Abrahão (2006); and, in the second approach, Oral history, we dialogue with Meihy and 

Holanda (2014). The main objective was to understand, from the narratives, the senses of the 

religious experiences lived in the Doctrine Vale do Amanhecer, for the participants of the 

Nityamas, Greeks and Mayas missionary phalanges, evaluating their consequences in 

different segments of life. In order to identify the formative moments of the daily life inside 

the Vale do Amanhecer, we created spaces for the production of the narratives, called 

Biographical Reflective Circle (Círculo Reflexivo Biográfico) - CRB (OLINDA, 2008, 2010, 

2016), in the modality of religious experience. In the field of Oral history, we interviewed 

eleven supporters who help to build the Vale do Amanhecer in the city of Crato. The 

methodology of analysis of the corpus of this research was the Discursive Textual Analysis - 

ATD, proposed by Moraes (2003) and Moraes and Galiazzi (2011). The fieldwork involved 

the following activities: observation, documentary analysis on the Doctrine Collection and the 

“diário de intinerância” (BARBIER, 2004). We find that the narratives of religious experience 

presented themselves as existential experiences with (trans) formative consequences in 

different sectors and levels. The Nityamas, Greeks and Mayas are supporters engaged in the 

rituals of the Vale do Amanhecer for at least two years. Their statements indicate that they 

need to resist to processes of subalternization and discrimination regarding manifestations of 

religious intolerance in the family, at work and at school. Such results show the challenge of 

building a culture of respect for human rights and that we need to fight for the inalienable 

right of the human person to make his own religious choice. About the founders of the 

Doctrine, we have seen that they underwent various material and spiritual challenges, as well 

as subdivisions of the group, in the process of implanting and consolidating the temple in 

Crato. We also thematize the feminine condition in rituals and in the doctrinal hierarchy, 

identifying tensions between the tradition and the needs of innovation in view of the role 

played by women in the contemporary world. 

 

Keywords: Biography. Existential Formation. Religious experience. Religious intolerance. 

Vale do Amanhecer. 
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RESUMEN 

 

La presente tesis es fruto de una investigación cualitativa realizada en el Templo Patário del 

Amanecer, ubicado em la ciudad de crato – CE. Mescló dos abordajes: la pesquisa 

(auto)biografica en educación, por la visión de los autores: Delory-Momberger,  (2006, 2012, 

2014), Olinda (2010, 2016), Josso (2004, 2010), Souza y Abrahão (2006); la segunda, la 

historia oral, dialogamos con Meihy y Holanda (2014). El objetivo general fue compreender, 

a partir de las narrativas de uno, los sentidos de las experiencias religiosas vivenciadas en la 

referida Doctrina, para siete de las participantes de las falanges misionárias Nityamas, Gregas 

y Mayas, evaluando sus consequencias en distintos segmentos de la vida. Para identificarmos 

los momentos formadores del cotidiano en el interior del Valle del Amanecer, creamos 

espacios para la narrativa de uno, por medio del Círculo Reflexivo Biográfico – CRB 

(OLINDA, 2008, 2010, 2016), en la modalidad de la experiencia religiosa. En el campo de la 

história oral, encuestamos once adeptos que contribuíran en la edificación del  Valle del 

Amanecer de la ciudad de Crato. La metodologia de análisis del corpus de la pesquisa fue el 

Análisis Textual Discursiva – ATD, propuesta por Moraes (2003) y Moraes y Galiazzi 

(2011). El trabajo de campo envolvió las seguientes atividades: observación, análisis 

documental cerca del acervo de la Doctrina y la técnica del diario de itinerancia (BARBIER, 

2004). Constatamos que las narrativas de la experiencia religiosa se presentaram como 

experiencias existenciales con consequencias (trans)formadoras en distintos sectores y 

níveles. Las Nityamas, Gregas y Mayas son adeptas compromisadas en los rituales del Valle 

del Amanecer desde por lo menos dos años y sus hablas indican la necesidad de la resistencia 

a los procesos de subalternización y discriminación cuanto a su opción religiosa, manifestadas 

a partir de las intolerancias religiosas en la família, en el trabajo y en la escuela. Tales 

resultados muestran el desafio de la edificación de una cultura de respeto a los derechos 

humanos, de modo que el derecho inalienable de la persona humana de hacer su própria 

opción religiosa sea respetado en toda su plenitude. Cerca de los fundadores de la Doctrina, 

hemos visto que estos pasaran por vários desafios de naturaleza material y espiritual, además 

de subdivisiones del grupo, en el proceso de implantación y consolidación del templo en la 

ciudad de Crato. También tematizamos la condición femenina en los rituales y en la jerarquía 

doctrinal, identificando tensiones entre la tradición y las necesidades de innovación delante 

del papel desempeñado por la mujer em la contemporaneidad. 

 

Keywords: Biografización. Formación Existencial. Experiéncia religiosa. Intoleráncia 

religiosa. Vale do Amanhecer. 
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1 INTRODUÇÃO 

“Todo o conhecimento é autoconhecimento”. 

(SANTOS, 2008, p. 80) 

 

 

A presente tese é fruto de uma pesquisa qualitativa em educação (MINAYO, 

1994; GATTI e ANDRÉ, 2010; DENZIN; LINCOLN, 2006; CHIZZOTTI, 2003; BOGDAN; 

BIKLEN, 1994), que tratou, pela via da narrativa autobiográfica, dos sentidos da pertença à 

Doutrina Espiritualista Cristã Vale do Amanhecer para sete missionárias das falanges 

Nityamas, Gregas e Mayas. 

O lócus foi o Templo Patário do Amanhecer, localizado na região do Cariri 

Cearense, na cidade do Crato - CE. O mesmo foi construído em 1987 com a denominação 

Cariri do Amanhecer. Na origem, a Doutrina no Cariri foi presidida por Cícero Nunes, 

localizando-se no bairro Seminário e transferido para a ladeira da integração em 1992. A partir 

de 1995, passou a ser presidido por José Tavares de Moraes que participou da construção do 

primeiro e segundo templo, e coordenou a construção do Templo atual localizado no sítio São 

Vicente tendo recebido a denominação definitiva de Templo Patário do Amanhecer. Ambos os 

dirigentes são oriundos de Planaltina – DF, onde se localiza o “Templo Mãe”, pioneiro na 

história do Vale do Amanhecer. A partir dele, temos uma ramificação de templos externos1 em 

vários estados do Brasil e no exterior. 

Os três grupos selecionados fazem parte das 21 falanges missionárias existentes 

na Doutrina, a serem apresentadas em detalhe no capítulo 2. Porém, para a compreensão 

inicial, faz-se necessário dar alguns esclarecimentos: foram criados no Templo Mãe, trazidos 

pela vidência da clarividente Neiva Zelaya; entre as décadas de 1970 a 1980. Tem a tarefa de 

dar assistência aos rituais realizados cotidianamente no templo. Quanto à escolha das 

Nityamas, Gregas e Mayas a justificativa se dá pela característica em comum de que suas 

participantes podem ingressar quando criança, o que permite visualizar uma trajetória mais 

longa possibilitando o alcance dos objetivos da pesquisa.  

Almejamos compreender, a partir das narrativas tecidas coletivamente no Círculo 

Reflexivo Biográfico (CRB), na modalidade da experiência religiosa2 (OLINDA, 2018), as 

consequências formadoras do pertencimento religioso nos diferentes segmentos da vida: 

família, comunidade, trabalho, escola e universidade. Para a análise destas trajetórias 

                                                 
1 A partir do ano de 1996 os Templos Externos receberam a designação de Templos do Amanhecer. Optamos pela 

nomenclatura Templos Externos, como são pronunciados pelos adeptos no dia a dia. 
2 O Círculo Reflexivo Biográfico (CRB) na modalidade da Experiência Religiosa é um dispositivo de pesquisa 

criado por Olinda (2016, 2017, 2018) e que será tratado com mais detalhe no item 1.3. 
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formadoras foi necessário compreender tanto a Doutrina quanto o seu processo de instalação 

no Cariri, daí porque a investigação combinou duas abordagens: a pesquisa (auto)biográfica 

em educação (DELORY-MOMBERGER, 2006, 2012, 2014; OLINDA, 2008, 2016, 2018; 

JOVCHELOVITCH e BAUER, 2002; JOSSO, 2004, 2010; FERRAROTTI, 2014;  PINEAU 

e LE GRAND, 2012; SOUZA e ABRAHÃO, 2006), e a história oral (MEIHY e HOLANDA, 

2014). 

 Da primeira, incorporamos a categoria da biografização, que diz respeito ao 

processo contínuo de figuração de si, que se dá na interação dos indivíduos pela mediação da 

linguagem, seja oral, escrita ou imagética (paradigma do singular-plural). Nas palavras de 

Delory-Momberger (2008, p. 28-29) “[...] a biografização não é somente um processo sócio-

histórico inscrito, formal e estruturalmente determinado, é um processo essencial de 

socialização e de construção da realidade social”. Nesse sentido, se entrelaçam as expressões 

“comportamentais, verbais, mentais e corporais”. Nesta perspectiva, apreendemos que 

biografização é um seguimento contínuo, originado na vivência dos indivíduos que se veste e 

se reveste de conhecimentos de si, dos outros e do mundo. 

A História Oral colaborou na reconstrução histórica da referida Doutrina na cidade 

do Crato, e, a opção por este método se deu pela aproximação com a pesquisa (auto)biográfica 

em educação. Em ambas “os acontecimentos vivenciados são relatados e transmitidos, a par 

dos fatos da vida pessoal. Através da narrativa de uma história de vida, se delineiam as 

relações com os membros de seu grupo, de sua profissão, de sua camada social, da sociedade 

global” (MEIHY, 1996, p. 34), tarefa crucial que cabe ao pesquisador contar para os demais. 

Ao longo da tese, trazemos elementos teóricos oriundos do “estado da questão” 

feito na fase exploratória da pesquisa. Inspiradas em Therrien e Nóbrega-Therrien (2004) 

selecionamos as produções que mais contribuíram com a temática central desse estudo, tendo 

em vista que, nos processos de produção científica “a finalidade do ‘estado da questão’ é de 

levar o pesquisador a registrar, a partir de um rigoroso levantamento bibliográfico, como se 

encontra o tema ou o objeto de sua investigação no estado atual da ciência ao seu alcance” 

(THERRIEN e NÓBREGA-THERRIEN, 2004, p. 2). 

Consideramos este estudo relevante, uma vez que contribui para a discussão da 

Educação Brasileira, em especial para a Educação Popular realizada em ambiente não escolar, 

trazendo à cena a experiência religiosa e suas consequências formadoras, a partir da reflexão 

crítica expressa nas narrativas orais, escritas e imagéticas das adeptas de um movimento 

religioso pouco conhecido, mas que mantém, há seis décadas, uma influência entre aqueles 
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que procuram amparo espiritual, rompendo as barreiras do preconceito e da discriminação 

religiosa. 

 

1.1 O encontro com a temática  

 

As motivações para desenvolver a presente temática envolveram diversas 

dimensões do meu3 ser: l aços  famil iares ,  mi l i t ância  nos movimentos socia is ,  

formação acadêmica, docência na educação básica e no ensino superior, mas, sobretudo, meu 

próprio investimento no processo de espiritualização,  real izado no Vale do 

Amanhecer 4.  

Ressalto que o estágio de docência desenvolvido na disciplina O Fenômeno 

Religioso e a Formação Humana do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará 

(UFC), além das disciplinas cursadas no doutorado, entre elas: Movimentos Sociais, 

Educação Popular e Escola I e III; Cultura Juvenil e Escola; Educação e Espiritualidade, e, 

sobretudo a participação nos grupos de pesquisas: Dialogicidade, Formação Humana e 

Narrativas (DIAFHNA) e Religião, Mística e Espiritualidade (GERMINAR), foram de suma 

importância para a arquitetura dessa tese. No DIAFHNA, vivenciei a riqueza de interações e 

orientações a partir do aprofundamento de leituras de obras seminais e instrumentais, que me 

ajudaram a enxergar melhor a amplitude das relações entre experiência religiosa, narrativas e 

formação, e nos apontaram como deveríamos conduzir os passos da pesquisa. 

Na contemporaneidade, o estudo das experiências religiosas e seu sentido na vida 

das pessoas ganharam relevância, dada a “explosão de religiosidade” (MARTELI, 1995), e o 

“pluralismo religioso” (OLIVEIRA, 2013), fenômenos que influenciam decididamente nos 

processos de formação, aqui compreendidos como “atividade, sensibilidade, afetividade e 

ideação” (JOSSO, 2010, p. 47). Na formação não se pode desconsiderar as experiências 

religiosas, pelo seu caráter central na constituição de subjetividades e identidades. Ao 

contrário, a tarefa é identificar o quanto e como o pertencimento religioso repercute na 

formação das pessoas. 

Assim, justifico a importância de pesquisar as narrativas da experiência religiosa 

das adeptas de três falanges missionárias do Vale do Amanhecer, identificando seu potencial 

(trans)formador e espiritualizante, pois, conforme as elaborações teóricas de Sousa e Olinda 

                                                 
3 Para narrar o encontro com a temática, faço uso dos verbos no singular e utilizo pronomes possessivos, por se 

tratar de aspectos pessoais da minha trajetória de vida e formação. 
4 No capítulo 5, apresento minha narrativa da experiência religiosa como balanço desta busca de espiritualização. 
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(2010, p. 84) “a espiritualidade é caminho para o desenvolvimento de todas as potencialidades 

do ser humano [...] tem o objetivo de enriquecer/transformar o cotidiano negador da dignidade 

humana e de uma vida feliz para todos os seres”. As categorias de formação, experiência 

formadora e aprendizagem experiencial tomadas de Josso (2010) foram fundamentais para as 

análises e interpretações das narrativas tecidas coletivamente e delas nos ocuparemos no 

capítulo 5 desta tese. 

Da mesma forma que na minha trajetória pessoal experimentei/experimento a 

aventura do investimento no meu processo de espiritualização, as participantes-narradoras, na 

pluralidade de suas experiências, também apontaram pistas para compreendermos a relevância 

da religião na formação humana e no desenvolvimento do diálogo inter-religioso. A seguir, 

situo o encontro com a temática, uma vez que está diretamente ligada à minha trajetória de 

vida e formação, conforme explícito em epígrafe. 

Cheguei ao Vale do Amanhecer em 1988, aos doze anos, acompanhando uma tia 

que enfrentava problemas de depressão. Nessa época, um grupo recém-chegado de Brasília, 

pertencente ao Templo Mãe, lócus de origem da referida Doutrina, tinha aberto um templo 

externo no município do Crato-CE. Ao saber que teria que pisar num espaço religioso 

diferente de minha primeira opção religiosa, a católica, tive receio e tentei rejeitar aquela 

possibilidade. Sem nunca ter conhecido ou lido algo sobre o Vale, fui extremamente 

preconceituosa. Lembro-me, o comentário feito ao meu pai, sobre minha dificuldade de 

aceitar as características mediúnicas dos membros daquela Doutrina, pois tinha ouvido o 

comentário de que a dirigente daquele agrupamento era uma mulher conhecida por Tia Neiva, 

e que a mesma tinha todos os tipos de mediunidade. Naquela ocasião, eu não queria saber de 

lugares onde havia intercâmbio com os espíritos. 

Confesso que foi a primeira vez que adentrei num ambiente religioso que não 

fosse a Igreja Católica. De início, sentava na fila de pacientes, aguardando ser atendida por 

um preto velho incorporado em um médium, porém, quando chegava a minha vez, acabava 

cedendo o meu lugar para outra pessoa. Refletindo uma intolerância que se faria presente por 

vários dias, até que tomei coragem e resolvi passar nos trabalhos. Nunca esquecerei aquele 

dia, pois minhas mãos ficaram geladas e meu corpo tremia de medo. 

Para minha surpresa, fui atendida por uma preta velha gentil e amorosa. Tenho 

certeza que ela percebeu o meu pavor, pois logo me pediu para ficar calma e à vontade. Após 

esse episódio, me proporcionei a chance de conhecer a Doutrina do Amanhecer, vislumbrando 

a possibilidade de lidar com o diferente de mim. O medo foi diminuindo, e aos poucos, a 
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sensação foi como se eu já tivesse vivido tudo aquilo. As preces, os mantras, os símbolos, os 

rituais, as indumentárias, tudo me era familiar.  

O primeiro ano de convivência no Vale foi repleto de desafios e rupturas, 

sobretudo com alguns familiares pertencentes ao catolicismo. Nesta fase de transição tive, 

inclusive, que fazer o curso para realizar a primeira comunhão, pois, para minha família esta 

era uma exigência não apenas existencial, mas, sobretudo, social. Na sequência, passei a 

ocultar de algumas tias e primas ligadas a grupos de oração, que não era católica praticante. 

Como fui uma das primeiras jovens a chegar naquele humilde templo de palha 

que ficava no quintal de uma casa na periferia do Crato, ainda não existiam as falanges 

missionárias de que me ocupo nesta tese. Por este motivo, todos os rituais eram direcionados 

para os adeptos5 adultos, e às vezes eu me sentia deslocada, procurando o meu lugar naquele 

recinto religioso.  

Os episódios de preconceito religioso narrados até aqui aconteceram há trinta e 

um anos, no entanto, o clima de estranhamento e discriminação diante da Doutrina do 

Amanhecer, continua ecoando na cidade do Crato, senão vejamos: 

No ano de 2017, ao apresentar uma comunicação no V Simpósio Internacional 

sobre o Pe. Cícero6 um ouvinte me perguntou: “vocês do Vale do Amanhecer ainda sofrem 

muita intolerância religiosa? Pergunto assim por que já morei próximo ao Vale quando 

criança, e a recomendação era não chegar nem próximo, pois lá as pessoas vestiam roupas 

endemoniadas”. Este comentário me fez lembrar dos meus próprios preconceitos quando 

ainda não conhecia a Doutrina e também me instigou a elaborar uma importante interrogação: 

por que nos dias atuais, ainda encontramos pessoas que assumem atitudes preconceituosas 

com os espaços religiosos que não conhecem? O que faz uma pessoa agir com postura de 

intolerância religiosa em pleno século XXI? 

No ano de 1992, aderi ao Vale do Amanhecer, descobrindo possuir a mediunidade 

de doutrinadora, ou seja, daquela que não incorpora entidades espirituais, mas que desenvolve 

um trabalho de apoio aos médiuns de incorporação. Logo em seguida, passei a fazer parte da 

falange das Nityamas, recém criada naquele Templo. A escolha por este grupo foi instantânea, 

pela afinidade que tenho com sua história cuja origem remonta à Grécia clássica e à cultura 

                                                 
5 Apesar de considerar que esta é uma linguagem sexista, optei por usar o gênero masculino ao longo da tese, 

para representar os dois gêneros. 
6 O trabalho foi escrito em parceria com a professora Ercília Braga e tinha como título: Crenças sobre o Pe. 

Cícero nos Discursos dos Adeptos do Vale do Amanhecer de Juazeiro do Norte. 
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cigana. Fui regente7da referida falange, como também, contribui com renuniões dos demais 

grupos pesquisados. 

Na condição de iniciada tenho um percurso de vinte e sete anos de aprendizados e 

diálogos constantes com pessoas que na maioria das vezes procuram um espaço religioso 

espiritualista para ter uma atenção aos seus problemas, pois, a busca pelo trabalho espiritual 

advém de vários motivos, entre eles: o uso de álcool e de outras drogas, desarmonia familiar, 

doenças físicas, desejo de conhecer algo novo e busca de motivação para superar os 

obstáculos que surgem no dia a dia. 

Entre os anos de 1987 a 2001 o Vale do Amanhecer localizou-se no bairro 

Seminário. Após esse período, foi transferido para a comunidade do Sítio São Vicente, pois o 

espaço ficou pequeno para comportar o número de adeptos e pacientes que para lá se dirigiam 

em busca de apoio espiritual. É importante frisar que sempre morei próximo aos templos, 

podendo assim, dar mais assistência aos trabalhos espirituais. 

Nos anos de 2003 a 2012 fui responsável pela escrita da ata da reunião de 

regentes, uma experiência que resultou em compromisso e aprendizado, pois, no segundo 

domingo de cada mês, no horário entre 15 às 17 h, a coordenadora geral Marília8 Castro 

Soares se reúne com as regentes/coordenadoras de falanges missionárias para tratar de 

assuntos específicos de cada grupo, do templo e das escalas dos rituais. Posterior à reunião de 

regentes, a cada terceiro domingo do mês me reunia com as Nityamas para passar orientações, 

e elaborar nova escala mensal dos rituais, bem como tirar dúvidas acerca da referida falange.  

Como a falange de Nityamas também é composta por crianças que pertencem ao 

Pequeno Pajé9, jovens e adultas, havia a necessidade de reuniões diferenciadas, ou seja, ora, 

me reunia com todas as faixas etárias, ora, me reunia só com as Nityamas pajés e jovens e, 

dependendo da pauta, o encontro se destinava apenas às Nityamas centuriãs10. 

A temática da presente pesquisa insere-se nas discussões sobre a interface entre 

experiência religiosa e formação humana, entendida em sua multidimensionalidade, o que 

envolve o processo de espiritualização, aqui entendido de acordo com Olinda (2010, p. 83) 

como investimento pessoal que integra quatro eixos:  

 

                                                 
7 Regente tem o significado de coordenadora de uma falange missionária. 
8 Coordenadora responsável pelas falanges missionárias, por ser esposa do presidente José Tavares de Moraes. 
9 Pequeno Pajé – organização doutrinária destinada ao trabalho específico com crianças de 05 a 13 anos. Tem 

como objetivo propor recreações e a evangelização das crianças, bem como prepará-las para o aprendizado com 

o transcendente e a educação de forma espiritualizada. 
10 O termo Centuriã refere-se a uma consagração realizada pelos adeptos. Primeiramente os adeptos fazem um 

curso composto por sete aulas no regime quinzenal, só então, são liberados para fazer esta consagração. 
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Como transcendência – marca a possibilidade de abertura para uma relação cada vez 

mais próxima a Deus; como caminho – indica o processo de autoconhecimento e de 

reforma íntima; como serviço ao próximo – aprendizado de relacionar-se 

amorosamente com todos os seres vivos e de abraçar generosamente a alegria de 

servir; e como compromisso ético-político – aponta para o engajamento nas lutas 

sociais que garantam a dignidade humana e o respeito à vida.  

 

Defendo os princípios freireanos de educação popular sustentados no diálogo e na 

criação de condições para uma sociedade igualitária, superadora de injustiças sociais e de 

qualquer forma de intolerância. Pela via das narrativas de si, focando nas experiências 

religiosas das adeptas das três falanges citadas, trouxemos as aprendizagens individuais e 

grupais a nos mostrar os modos como as dificuldades e belezas da vida cotidiana são 

enfrentados e fruídos. A intenção é estar à altura dos desafios da vida, considerando o 

cotidiano como “a maneira de viver dos seres humanos que se mostram no dia a dia, através 

das suas interações, crenças, valores, significados, culturas, símbolos, que vão delineando seu 

processo de viver [...]” (MAFESSOLI, 1997,  p. 505).  

Para capturar os momentos formadores do cotidiano do Vale do Amanhecer, 

criamos espaços para a narrativa de si, utilizando, conforme anunciado anteriormente o 

Círculo Reflexivo Biográfico (CRB) na modalidade da experiência religiosa. Assim, 

contribuímos para um trabalho interpretativo sobre as experiências religiosas que permitiram 

articulação de sentidos e um balanço dos aprendizados vividos naquela comunidade religiosa. 

É tarefa dos pesquisadores, desempenhar um “papel profissional numa dialética 

que articula constantemente a implicação e o distanciamento, a afetividade e a racionalidade, 

o simbólico e o imaginário, a mediação e o desafio, a autoformação e a heteroformação, a 

ciência e a arte” (BARBIER, 2004, p. 18). Tenho consciência do vínculo construído no lócus 

investigado, no entanto, assumo o compromisso com o rigor exigido na produção de 

conhecimento, respaldando assim, a exigência de objetividade do trabalho científico, o que 

não é incompatível com a subjetividade e com a sensibilidade. 

Corroboro com Cordeiro (2011), ao tratar de questões relevantes acerca da 

implicação do pesquisador no território investigativo, dando ênfase à subjetividade no ato de 

pesquisar, uma vez que esta ajuda “a identificar o meu lugar de fala” (p. 45). Afirmo que na 

pesquisa (auto)biográfica em educação, persigo um novo rigor científico em que a 

afetividade, a espiritualidade, a historicidade e a reflexão crítica estão no centro do processo. 

Noutras palavras, esse exercício tem me impulsionado refletir o “meu olhar para fora” 

(CORDEIRO, 2011). 

Nesta perspectiva, paralelo às minhas experiências religiosas no Vale do 

Amanhecer, em 1995, iniciei o curso de Pedagogia na Universidade Regional do Cariri 
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(URCA) e fui bolsista de Iniciação Científica por duas vezes. Período que me dediquei com 

afinco aos estudos da academia e aos eventos científicos. Todavia, confesso que ao lançar o 

olhar para o currículo do referido curso, logo percebi uma lacuna que até os dias atuais precisa 

ser superada, ou seja, não há espaço para o diálogo sobre as narrativas de si com aporte na 

religiosidade, sobretudo, quando se trata da intolerância religiosa. 

Com base na problemática anunciada, indagamos: se a academia é constituída de 

funcionários, educadores e educandos de vários segmentos religiosos, por que não incluir no 

currículo as teorias que fundamentam e proporcionam a reflexão crítica sobre o fenômeno 

religioso? Se é papel da universidade também contribuir para a formação humana, como fica 

essa formação sem a inclusão da dimensão religiosa? Uma vez que o fenômeno religioso 

produz conhecimento, por que este deve ser excluído da reflexão científica? Tais indagações 

fundam-se no combate ao laicismo – atitude de aversão às religiões, mas que afirma os 

princípios do Estado laico11. Assim compreendo que há espaço para uma reflexão crítica sobre 

o fenômeno religioso na universidade, sempre respeitando o sentido não confessional. Desta 

forma, percebi que, em meio aos conhecimentos e saberes que transitavam no espaço 

acadêmico, não havia lugar para discutir a formação humana e as experiências formadoras no 

campo da religiosidade. Meus questionamentos se ampliavam: como conviver e respeitar as 

diferenças religiosas existentes na sociedade sem ter leitura e reflexividade para tal 

conhecimento? Sendo assim, que espaço o currículo acadêmico pode proporcionar para se 

trabalhar o fenômeno religioso e sua complexidade, bem como, as diversas linguagens da 

experiência religiosa? 

As indagações apresentadas refletem marcas pessoais profundas, pelo fato de que 

fui vítima várias vezes de brincadeiras de mau gosto e da indiferença de alguns colegas que se 

quer conheciam o Vale do Amanhecer e nunca leram a respeito da Doutrina. Olinda (2003, p. 

4) reflete que: 

 
[...] o desconhecimento da religião do outro alimenta preconceitos e prepara o 

terreno para intolerâncias e discriminações. A produção deste desconhecimento, a 

geração de medo em relação ao diferente de si e a intolerância foram construídas ao 

longo da vida. Para colaborar na reversão desta realidade há que se trabalhar em 

duas frentes: no reconhecimento desta construção, pela narrativa de vida e pela 

busca do outro, vendo-o e sentindo-o nas suas crenças e manifestações. 

                                                 
11 Com Domingos (2008) vemos que a laicidade é uma categoria construída historicamente, tendo sua 

concretização na França. A mesma foi amadurecendo ao longo de um século, com contribuições de diferentes 

vertentes filosóficas. Para Olinda (2018, p. 322) “O princípio moderno da separação entre Estado e Igreja é uma 

conquista e não deve haver recuos neste sentido. Entretanto, não se pode confundir laicidade com negação ou 

embaraçamento às religiões, passando por cima do direito à livre opção e vivência religiosa. A laicidade, como 

princípio democrático, precisa ser permanentemente problematizada, não estando dissociada da tolerância e do 

respeito às práticas religiosas”. 
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Assim sendo, percebo a necessidade de estudos que contemplem os sentidos das 

experiências religiosas, para que o preconceito possa ser trabalhado dentro de uma 

consciência instigadora e que respeite a escolha das pessoas quando estas se identificarem 

com uma religião diferente das hegemônicas. Sabemos, com Teixeira (2014) que o diálogo 

inter-religioso se constitui ainda num grande desafio, que precisa ser promovido no sentido de 

novas aberturas e acolhimentos às diferenças. 

Como são importantes as curvas que nos levam a vários caminhos que podem 

contribuir para a evolução do conhecimento acerca de nós mesmos, do mundo e do outro, 

porém, elas não acontecem sem que haja um processo de sensibilização. Uma vez que a 

academia também existe para prestar serviços à comunidade, ela possui papel preponderante 

nessa empreitada. 

Nos anos de 2007 a 2012 fui professora substituta no curso de Pedagogia da 

URCA. Foram anos que resultaram em experiências que alargaram meu crescimento como 

pessoa e profissional, contribuindo assim, em vários programas de formação de professores. 

Nos anos de 2012 a 2013 fui coordenadora de Estágio Curricular Supervisionado no curso de 

Pedagogia do PARFOR/URCA. Esta experiência me possibilitou o contato direto com 

professores-alunos de diferentes segmentos religiosos. Nos anos de 2009 a 2014 exerci a 

função de professora-formadora do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem 

Urbano em parceria com a URCA e o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho – IDT. 

Considero esse período imprescindível para a discussão sobre a categoria juventude, embora 

não seja objeto de nossa investigação, porém as falanges pesquisadas são também constituídas 

de uma parcela significativa de jovens. 

Pude constatar, mais uma vez, que o currículo oficial do ensino superior necessita 

de uma reformulação urgente, pois, “não há uma forma única nem um único modelo de 

educação; a escola não é o único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o melhor; o ensino 

escolar não é a sua única prática e o professor profissional não é o seu único praticante” 

(BRANDÃO, 2007, p. 9). Como sabemos, a educação não se faz apenas na escola, há uma 

diversidade de espaços educativos, entre eles, a família, a religião, o trabalho, o partido 

político, etc. 

Obtive assim, contato com a juventude de vários municípios do estado do Ceará. 

Mobilizar os educandos à luz de uma práxis educativa foi condição sine qua non, nas 

formações e visitas as escolas, pois os jovens precisam estar presentes no quadro de debates 

das políticas públicas com destaque para a diversidade religiosa. Sempre busquei nas minhas 

andanças profissionais a observação e o diálogo com a diversidade religiosa, pois compreendo 
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que “cabe descontruir esse modelo de educação que vai, em busca de contenção, de 

afastamento, de intelectualização apenas, sem levar em consideração uma das características 

mais importantes do ser humano: a capacidade de em meio às dificuldades cotidianas, amar e 

ser solidário” (CASTRO; FERREIRA, 2009, p. 82). 

Em 2013 iniciei o mestrado na Universidade Estadual do Ceará – UECE, com o 

projeto intitulado: Estágio Curricular Supervisionado para Alunos que já Exercem o 

Magistério: possibilidades de ressignificação dos saberes docentes? Procurei ampliar as 

leituras sobre os saberes da experiência a partir do referencial teórico de Freire (2014) e Tardif 

(2010) e vi que a presença destes é fundamental para a compreensão das experiências 

educativas que estão carregadas de significados. 

A esse respeito, Linhares (2012) assevera que as experiências educativas 

constituem-se rituais de saberes oriundos da prática social e a espiritualidade se apresenta 

como uma possibilidade dialógica com o material e o imaterial. Neste encontro e confronto de 

saberes, lembremos que a pertença religiosa tem muito a nos dizer, segundo nos indicaram os 

estudantes do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará (UFC) que fizeram suas 

narrativas da experiência religiosa na disciplina O Fenômeno Religioso e a Formação 

Humana, na qual fiz estágio de docência. 

 

1.2    Questões norteadoras e objetivos da pesquisa 

 

Conforme explicitado no item anterior, o convívio de vinte e sete anos no Vale do 

Amanhecer apontou questões relativas à relação entre pertencimento religioso e processos 

formativos, alimentando o interesse em desenvolver a presente pesquisa. 

Tomando as narrativas daqueles que efetivamente viveram/vivem as experiências 

religiosas e educativas propiciadas pela Doutrina do Amanhecer, partimos das seguintes 

questões norteadoras: quais contextos e motivações permitiram a criação do Vale do 

Amanhecer no Cariri cearense? Qual a natureza das dificuldades e desafios enfrentados pelo 

grupo fundador? Como as missionárias das falanges de Nityamas, Gregas e Mayas 

compreendem as experiências vividas no Vale do Amanhecer e quais as consequências das 

mesmas nas diferentes esferas da vida? O que dizem as narrativas sobre o modo como a 

escola e a universidade tratou/trata a opção religiosa diferente das hegemônicas? Quais 

projetos de vida foram elaborados a partir das experiências formadoras no Vale do 

Amanhecer?  
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As questões retro formuladas fazem indagações em dois níveis: o da gênese 

histórica e do sentido da experiência religiosa na vida das missionárias que aceitaram 

participar da aventura biográfica proposta pela pesquisadora. A narrativa, em qualquer dos 

níveis anteriores, propicia a articulação de sentido, aqui compreendida segundo a concepção 

da psicologia histórico-cultural que contribui no tocante à inter-relação das dimensões 

cognitivas, afetivas, educativas e religiosas. Vygotsky (2001, p. 465) esclarece a distinção e a 

relação dialética entre sentido e significado, vejamos:  

 
O sentido de uma palavra é a soma de todos os fatos psicológicos que ela desperta 

em nossa consciência. Assim, o sentido é sempre uma formação dinâmica, fluida, 

complexa, que tem várias zonas de estabilidade variada. O significado é apenas uma 

dessas zonas do sentido que a palavra adquire no contexto de algum discurso e, 

ademais, uma zona mais estável, uniforme e exata. Como se sabe, em contextos 

diferentes a palavra muda facilmente de sentido. [...] o sentido da palavra, diz 

Paulham, é um fenômeno complexo, móvel que muda constantemente até certo 

ponto em conformidade com as consciências isoladas, para uma mesma consciência 

e segundo as circunstâncias. Nestes termos, o sentido da palavra é inesgotável. 

 

É na perspectiva dialética que pretende analisar o sentido das experiências 

religiosas para as participantes destas falanges, que buscamos subsídios na leitura do pensador 

russo, a fim de compreendermos os processos de formação pelos quais passam estas adeptas.  

Tendo em vista a afirmativa deste autor, o termo sentido se configura para nós um 

potencial infinito e transformador de possibilidades, favorecendo assim, o contato e convívio 

com as narrativas da experiência religiosa dos membros das falanges Nityamas, Gregas e 

Mayas. Para Barros et al. (2009, p.174) “o ‘sentido’ é concebido como acontecimento 

semântico particular constituído através de relações sociais, nas quais uma gama de signos é 

posta em jogo, o que permite a emergência de processos de singularização em uma trama 

interacional histórica e culturalmente constituída”.  

Como vimos, o sentido é articulado a partir das experiências individuais e 

coletivas dos sujeitos pela mediação das linguagens e símbolos socialmente partilhados. Para 

se compreender o conceito de sentido em Vygotsky é preciso conceber o indivíduo como um 

ser social, envolto em práticas sociais a qual a cultura é uma categoria fundante na relação 

sujeito e objeto. O sentido que as experiências religiosas proporcionam na vida das pessoas, 

“possui um caráter plurideterminado e ilimitado” (VYGOTSKY, 2001b, p. 23). Além de estar 

intrinsecamente ligado ao desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da palavra, o 

sentido passa por várias interações, e, é produzido e reproduzido de acordo com a experiência 

de cada pessoa. Barros et al. (2009, p. 180) nos prestam importante reflexão acerca do 

conceito em foco, pensando a relação entre pesquisador-pesquisado, ao dizerem que: 
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[...] à luz da perspectiva histórico-cultural, não se pode considerar a existência de um 

‘sentido puro’ a ser apenas exteriorizado no contato do pesquisador e do sujeito 

pesquisado. Ao contrário, a partir do pensamento vygotskyano, pode-se afirmar que 

a linguagem em exercício numa conversação entre entrevistado-entrevistador, 

sobretudo, viabiliza a construção de sentidos sobre o(s) tema(s) da investigação. 

  

Tentando responder as questões anunciadas, traçamos como objetivo geral: 

compreender, a partir das narrativas de si, os sentidos das experiências religiosas para as 

participantes das falanges missionárias Nityamas, Gregas e Mayas do Vale do Amanhecer da 

cidade do Crato-CE, avaliando suas consequências em diferentes segmentos da vida. Como 

objetivos específicos, propomos: 

✓ Reconstruir, a partir dos procedimentos da história oral, a gênese e o desenvolvimento 

do Templo Patário do Amanhecer, Crato-Ce; 

✓ Apresentar a Doutrina do Amanhecer, destacando a figura de sua fundadora; 

✓ Avaliar as consequências das experiências vividas no Vale do Amanhecer para as 

seguintes esferas da vida: familiar, escolar e profissional. 

 

1.3 O lócus da pesquisa 

 

O Vale do Amanhecer foi fundado em 1959 no estado de Goiás, por Neiva12 

Chaves Zelaya, carinhosamente conhecida por Tia Neiva, e, posteriormente, transferido para 

Brasília13. Inicialmente recebeu o nome de União Espiritualista Seta Branca (UESB). 

Conforme expressa Zelaya (2009, p.13), a Doutrina do Amanhecer é um despertar para uma 

Nova Era. “[...] tem a sua origem no Sistema Crístico e é fundamentada nos princípios do 

Santo Evangelho. Ensina que o desenvolvimento mediúnico, objetiva levar o ser humano a ter 

conhecimento sobre si mesmo, livre de fanatismos e superstições” (Id.). 

Mário Sassi (1982, p. 14) esclarece o significado da expressão Sistema Crístico 

nos seguintes termos: 

 
O Sistema Crístico é universal, por Jesus estruturado, e atualizado em função de um 

Ciclo. Manifesta-se naturalmente, através do mais perfeito veículo condutor da 

razão, que é a consciência, indiferente à formação religiosa, indiferente ao nível 

                                                 
12 A clarividente Neiva faleceu em 1985. Dedicou boa parte de sua vida ao tratamento da cura espiritual das 

pessoas que a procurava. Deixou quatro filhos que deram continuidade ao seu legado juntamente com os adeptos 

que compõem o corpo mediúnico. Tinha como meta: pregar o amor, a humildade, a tolerância e o perdão, 

elementos que segundo ela, a mulher e o homem precisam exercitar para a sua própria evolução. 
13 Marcelo Rodrigues dos Reis fez uma tese intitulada Tia Neiva: a trajetória de uma líder religiosa e sua obra, 

o Vale do Amanhecer (1925-2008), defendida em 2008 na Universidade de Brasília - UnB. Sua pesquisa traz 

minúcias biográficas enriquecedoras, inclusive sobre a própria doutrina. 
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cultural e intelectual, indiferente às raças. O Sistema já deu, a qualquer Homem, a 

possibilidade de se encontrar consigo mesmo, com sua individualidade. 

 

A Doutrina Espiritualista Cristã possui caráter mediúnico, com influências 

ecléticas que vão desde a antiga tradição egípcia e dos mestres orientais, passando por 

influências gregas, africanas, ciganas e ameríndias. Estas influências só podem ser entendidas 

com apoio da noção de reencarnação. No caso as sucessivas vidas de um grupo que se auto-

intitula jaguar. Conforme Sassi (1979, p. 38-40) no livro O que é o Vale do Amanhecer, 

encontra-se a história que deu origem ao jaguar14: 

 

Há 32.000 anos atrás, trezentos e vinte séculos, uma frota de naves extraplanetárias 

pousou na Terra, e dela desembarcaram uns homens e mulheres duas ou três vezes 

do tamanho médio do homem atual. Sua missão era a de preparar o planeta para 

futuras civilizações. Para isso mudaram a topografia e a fauna, trouxeram técnicas 

de aproveitamento dos metais, além de outras coisas essenciais para aquele período 

e os que se seguiram. Chamavam-se Equitumans e seu domínio do Planeta durou 

2.000 anos. Depois disso o núcleo central desses missionários15 foi destruído por 

uma estranha catástrofe, e a região em que viviam se transformou no que hoje se 

chama Lago Titicaca. [...] Depois disso, de 30 para 25 mil anos, existiram outros 

missionários que se chamaram Tumuchis. Esses eram predominantemente cientistas 

que estabeleceram uma avançada tecnologia cujo principal objetivo era a captação 

de energias planetárias e extraplanetárias. Foram esses cientistas que construíram as 

pirâmides, ainda existentes em várias partes do Mundo, incluindo as do Egito. [...] 

Depois dos Tumuchis, entre 25 e 15 mil anos atrás, vieram os Jaguares. Estes foram 

manipuladores das forças sociais que estabeleceram as bases dos povos e nações. 

Mais numerosos que os Equitumans e os Tumuchis, eles deixaram suas marcas em 

todos os povos, e é por isso que a figura desse felino aparece em tantos monumentos 

antigos. 
 

Ainda segundo Sassi (1979, p. 40), de acordo com as reencarnações, “os jaguares” 

assumiram novas identificações: 

 
Nomes como Chineses, Caldeus, Assírios, Persas, Hititas, Fenícios, Dórios, Incas, 

Astecas, Gregos etc., já nos são familiares pela História. Nessas raças e povos, 

através de milhares de anos, esses experimentados espíritos, acabavam sempre por 

ocuparem posições de mando e se destacavam como reis, nobres, ditadores, 

cientistas, artistas e políticos. Nessa movimentação gigantesca, no tempo e no 

espaço, podemos traçar as origens mais próximas dos espíritos que hoje fazem parte 

da missão chamada Vale do Amanhecer, a partir dos Hititas, depois os Jônios e os 

Dórios. Mais tarde vamos encontra-los em Esparta, Atenas, Egito e Roma. 

Principalmente em Esparta e na Macedônia teve início o percurso que se poderia 

chamar da “Era Moderna” dos Jaguares. A partir dessa origem, os destinos dos 

Jaguares foram se convergindo para a Era de Peixes, para o nascimento de Jesus. 

Aqueles que eram da falange do Jaguar, que no século XVI tomou o nome de Seta 

Branca, fizeram seu juramento e iniciaram sua nova fase, agora sob a bandeira de 

Jesus e sua Lei do Perdão. Jesus inaugurou a fase de redenção cármica do Sistema 

Crístico chamada “Escola do Caminho” e, desde então, esse grupo de Jaguares 

passou a agir de acordo com ela. Assim no decorrer desses quase vinte Séculos, os 

Ciclos civilizatórios têm sido orientados no sentido da redenção do ressarcimento e 

do retorno dos espíritos para sua origem a caminho de Deus. 

                                                 
14 Termo utilizado para indicar a pessoa iniciada na Doutrina do Amanhecer. 
15 Para um aprofundamento acerca desse assunto, indicamos a leitura do livro: 2.000 – Conjunção de dois 

planos, o qual Mário Sassi descreve os Equitumans com precisão. 
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A retrospectiva histórica dos jaguares contribui para o entendimento da 

constituição do Vale do Amanhecer, podendo ser ampliada nas leituras do referido autor. 

Recorremos também a Cavalcante (2011, p. 98) que destaca a importante contribuição acerca 

da origem do “jaguar”, vejamos: “em termos de reencarnações, os equitumans e os tumuchys 

teriam sido os primeiros adeptos do Vale do Amanhecer, aqueles que, segundo os fiéis, 

estavam mais próximos de terem a composição corpórea dos habitantes de capela16”. A autora 

refere-se ao “planeta monstro” como é também conhecido em decorrência de sua imensidão. 

É um planeta situado na constelação de Cocheiro, cuja posição está localizada atrás do sol, 

não sendo possível vê-lo ao olho nú. No livro 2000 – A conjunção de dois planos, Mário Sassi 

traz importantes elucidações acerca do papel de Capela no desenvolvimento dos terráqueos.  

Sobre os adeptos que fizeram parte de nossa pesquisa, estão concentrados na 

região do Cariri cearense, localizada a 537 km da capital Fortaleza, mais especificamente no 

Distrito Romualdo/Sítio São Vicente na cidade do Crato – CE. Vejamos a localização do mapa 

com destaque para a comunidade do Vale do Amanhecer (Figura 1): 

 

Figura 1 - Mapa do município do Crato – CE   

MUNICÍPIO DO CRATO – CEARÁ 

SÍTIO SÃO VICENTE/DISTRITO ROMUALDO 

 

              Fonte: Google Maps (2019) 
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A região é rica em tradições culturais e religiosas, tendo forte influência tanto do 

catolicismo oficial ou romanizado, quanto do catolicismo popular, materializado na grande 

devoção ao Pe. Cícero Romão Batista. Em meio a grandes contradições socioeconômica a 

região apresenta uma grande diversidade religiosa sendo possível identificar influências que 

vão do Xamanismo à religiões de matrizes africanas aos movimentos pentecostais e 

neopentecostais além dos grupos identificados com o movimento Nova Era.  

A região do Cariri ainda se destaca “por potencialidades locais bastante 

diferenciadas das demais regiões do estado, devido ao seu clima, a sua localização na 

Chapada do Araripe e por ser uma região que apresenta uma rica biodiversidade propícia ao 

desenvolvimento sustentável” (QUEIROZ, 2008, p. 21). O Crato possui divisa com o 

Pernambuco, tendo um ponto de confluência com o Piauí e a Paraíba. Foi batizado como o 

“Oásis do Sertão”, levando-se em consideração as suas características climáticas e às terras 

favoráveis à agropecuária.  

É considerado, ainda, importante centro regional com graves problemas 

decorrentes das desigualdades sociais e concentração de renda. Está localizado no coração da 

Chapada do Araripe, vítima silenciosa da devastação ambiental imposta pela especulação 

imobiliária e por práticas agrícolas não sustentáveis. É conhecido também, como a capital da 

cultura, das nascentes e rico em manifestações culturais populares. Nesta terra frutífera de 

movimentos sociais, encontramos filhos e filhas naturais e outros que chegam e vão cultuando 

a sua fé, nem sempre com o devido respeito ao outro. 

O Vale do Amanhecer do Crato está situado a 05 km da zona urbana. No entorno 

do Templo Patário17 do Amanhecer, existe uma comunidade de aproximadamente duzentas 

famílias que trabalham, estudam, enfim, possuem uma vida social ativa e, paralelo a esta, 

cumprem também as suas funções como missionários. Para fixar residência nos terrenos 

pertencentes à Ordem Espiritualista Cristã Vale do Amanhecer é necessário ser adepto da 

mesma. A Figura 2 exibe a localização da comunidade, ou seja, do Templo, da Estrela 

Candente e residências: 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Patário refere-se ao nome do Ministro, mentor espiritual de José Tavares de Moraes, presidente do Vale do 

Amanhecer do Crato-Ce. 
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Figura 2 – Comunidade Vale do Amanhecer 

 

                  Fonte: Google maps (2019). 

 

Para que o templo se estabelecesse no referido sítio, os adeptos se reuniram e 

compraram os lotes de moradias. Já o terreno que compõe o templo, o turigano18 e a estrela 

candente,19 a compra se deu por meio de bingos, rifas, festas ciganas, bem como de doações 

dos seguidores. Dessa forma, tem-se o templo, os lotes pequenos, médios e grandes de 

moradias, um pequeno comércio e uma pousada, totalizando assim, cem tarefas.  

A educadora Olinda (2008) reforça em seus escritos que as experiências religiosas 

vividas intensa e criticamente são formadoras e espiritualizantes, estando em constante 

movimento. Vislumbramos as experiências narradas pelas adeptas das falanges missionárias 

Nityamas, Gregas e Mayas, por entendermos que as mesmas podem contribuir de forma rica e 

provocadora para a produção de conhecimento de aspectos ainda não tratados na pesquisa 

acadêmica. Quando nos remetemos ao Vale do Amanhecer, as pesquisas em nível de mestrado 

e doutorado concentram-se, em sua maioria, na vida e obra da fundadora, a clarividente 

Neiva, ou tratam do universo ritual e ou da dimensão mediúnica e curadora da Doutrina. 

A seguir, apresentamos os capítulos que compõe a seguinte tese. 

                                                 
18 O Turigano é um setor de trabalho interligado ao templo que representa a força transcendental de Esparta e a 

força espiritual de Pytia (SILVA, 2000).  
19 A Estrela Candente é o trabalho de maior precisão desobsessiva do Vale do Amanhecer, realizado sob as 

bênçãos do povo de Iemanjá. Possui uma bela vista da Chapada do Araripe, do Crato e do Juazeiro do Norte. 
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No presente capítulo - Introdução, apresentamos ao leitor os elementos que 

perfazem a composição do presente estudo: como se deu o encontro com esta temática, quais 

são as principais questões norteadoras, os objetivos da pesquisa e o lócus de investigação. 

No Capítulo 2, intitulado, diálogo e autopoiéses nos caminhos da pesquisa, 

explicamos como se deu o desenvolvimento metodológico da investigação de acordo com 

duas abordagens: pesquisa (auto)biográfica em educação e história oral. Na primeira 

abordagem três categorias foram fundamentais para compreendermos as permanências, 

tensões e rupturas na trajetória das participantes-narradoras, identificando as experiências 

formadoras e a elaboração de projetos de vida; biografização; experiência formadora e 

aprendizagem experiencial. Veremos que na perspectiva da pesquisa (auto)biográfica em 

educação, o ser humano é compreendido numa perspectiva histórica e na sua 

multidimensionalidade. Pela narrativa, cada participante tece sua história e, no caso desta 

pesquisa, destaca o que foi formador na sua experiência religiosa. 

 As elaborações de José Carlos Sebe ampararam o percurso histórico, com 

destaque para as categorias de oralidade e transcriação. O procedimento utilizado para a 

produção das narrativas foi o da entrevista semiestruturada com apoio de fotografias. Estas 

foram analisadas após o estabelecimento dos textos de acordo com as seguintes etapas: 

transcrição, textualização e transcriação (MEIHY; HOLANDA, 2014). 

No capítulo 3, Aspectos históricos, organizacionais e ritualísticos do Vale do 

Amanhecer: um sobrevoo possível, apresentamos a Doutrina em foco, com destaque para: sua 

origem, estrutura organizacional, sistematização das falanges missionárias, e história de sua 

fundadora, Neiva Chaves Zelaya. Fazemos uma discussão sobre a relação da Doutrina com a 

Nova Era, discorrendo acerca dos rituais e suas simbologias. 

O Vale do Amanhecer no Cariri Cearense: nas vozes dos fundadores os desafios 

da missão, é o título do capítulo 4 que discorre acerca da gênese das motivações dos adeptos 

que compuseram o grupo missionário originário de Brasília para fundar a Doutrina na região 

do Cariri cearense. Contamos as suas histórias, principais desafios e quais as orientações para 

que o Vale do Amanhecer fizesse morada mais especificamente na cidade do Crato-CE.  

No capítulo 5, Os aprendizados decorrentes das narrativas das experiências 

religiosas nas vozes das Nityamas, Gregas e Mayas, investigamos, com apoio da Análise 

Textual Discursiva (MORAES, 2003; MORAES; GALIAZZI, 2011) as narrativas das 

experiências religiosas, tecidas no Círculo Reflexivo Biográfico (CRB), dispositivo de 

pesquisa e de formação de caráter colaborativo e dialógico. As narrativas produzidas 

resultaram de oito encontros, a saber: aledá da experiência religiosa; painel fotonarrativo; 
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narrativa oral das experiências religiosas; colaboração narrativa; mandala do canto da falange 

missionária; dificuldades vivenciadas no cotidiano da Doutrina do Amanhecer; hinos 

mântricos e a síntese integradora final.  

Nas conclusões, capítulo 6, procuramos organizar uma linha argumentativa que 

respondam as questões norteadoras propostas além de indicarmos novas perguntas para 

futuras pesquisas. 
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2 DIÁLOGO E AUTOPOIESE20  NOS CAMINHOS DA PESQUISA 

 

“É a narrativa que faz de nós o próprio personagem de 

nossa vida; é ela, enfim, que dá uma história a nossa 

vida: não fazemos a narrativa de nossa vida porque 

temos uma história; temos uma história porque fazemos 

a narrativa de nossa vida”. (DELORY-MOMBERGER, 

2012, p. 37) 

  

Neste capítulo, trazemos à cena o percurso da pesquisa, dividindo sua 

apresentação em dois níveis: o da fundamentação teórica e o do desenvolvimento empírico. 

No primeiro, apresentamos a fundamentação das abordagens teórico-metodológicas 

escolhidas, e no segundo, discorremos sobre as diferentes fases da investigação, detalhando os 

procedimentos efetivamente utilizados. Neste nível aparecerão muitos termos utilizados 

especificamente na Doutrina Espiritualista Cristã Vale do Amanhecer e que são desconhecidos 

do público em geral. Optamos por explicá-los em seu conjunto, no capítulo 3. 

Conforme já anunciado na introdução, conjugamos a pesquisa (auto)biográfica em 

educação com a história oral. As tessituras das narrativas das sete missionárias foram feitas no 

Círculo Reflexivo Biográfico, com foco nas experiências vividas no mundo do sagrado, o que 

exigiu escuta atenta/sensível e o estabelecimento de relações intersubjetivas. Se Minayo 

(2012, p. 63) afirma que “na pesquisa qualitativa, a interação entre o pesquisador e os sujeitos 

pesquisados é essencial”, por outro lado, complementamos, que esta relação deve se estreitar 

a ponto de que não haja uma polarização tão nítida, na medida em que ambos os polos se 

descobrem pesquisadores de si e de sua trajetória. 

No final, apresentamos as metodologias de análise do corpus da pesquisa que foi 

composto pelos seguintes textos: registros do diário de itinerância, transcriação das entrevistas 

e narrativa da experiência religiosa, produzidas coletivamente. Vejamos, a estrutura que 

norteou a nossa investigação (Figura 3). 

As metodologias escolhidas foram fundamentais para a abordagem do objeto de 

pesquisa, uma vez que nortearam os passos da investigação ao mesmo tempo em que 

lançaram luzes sobre os elementos biográficos, trazendo suportes teóricos e instrumentais 

para o reconhecimento dos conflitos inerentes à invenção de si.  Para tanto, fez-se necessário 

rigor, método e criatividade da nossa parte, que ao abrir uma janela com o olhar de dentro, 

fomos ao encontro do olhar de fora, partilhando saberes e aprendendo na coletividade. 

                                                 
20 Autopoiese se configura num neologismo advindo das biociências e pode ser usado em diversas áreas. De 

acordo com Josso (2010, p. 28), “[...] do grego (autós, próprio e poiésis, fazer, produzir), autopoiese significa 

“produzir a si mesmo” e se refere aos sistemas cujos processos produzem seus componentes e padrões e cujas 

interações e transformações regeneram o próprio sistema que o produz”. 
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Reconhecemos nosso lugar de pesquisadora, na tensão com a condição de pertencimento ao 

grupo religioso pesquisado, exercitando uma permanente vigilância epistemológica.  

 

Figura 3 – Abordagens da pesquisa e metodologia de análise 

 

        Fonte: elaborada pela autora. 

 

As metodologias escolhidas foram fundamentais para a abordagem do objeto de 

pesquisa, uma vez que nortearam os passos da investigação ao mesmo tempo em que 

lançaram luzes sobre os elementos biográficos, trazendo suportes teóricos e instrumentais 

para o reconhecimento dos conflitos inerentes à invenção de si.  Para tanto, fez-se necessário 

rigor, método e criatividade da nossa parte, que ao abrir uma janela com o olhar de dentro, 

fomos ao encontro do olhar de fora, partilhando saberes e aprendendo na coletividade. 

Reconhecemos nosso lugar de pesquisadora, na tensão com a condição de pertencimento ao 

grupo religioso pesquisado, exercitando uma permanente vigilância epistemológica.  

 

2.1 A investigação qualitativa e sua pertinência para o objeto de estudo 

  

A investigação qualitativa contribui para a construção da realidade, numa 

perspectiva crítica e emancipatória, apresentando-se como labor científico a exigir dos 

pesquisadores, capacidades múltiplas: ouvir, sentir, intuir, abstrair, sintetizar e comunicar. 

Abordagem Qualitativa

História Oral

Análise Textual 
Discursiva (ATD)

Pesquisa (Auto) 
Biográfica em 

Educação

Transcrição, 
Textualização e 

Transcriação
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Chizzotti (2003, p. 01) explica com precisão a clareza de se pesquisar com a abordagem 

qualitativa, tendo em vista que pessoas, lugares e cenários são importantes instrumentos para 

a composição da partitura de uma pesquisa: 

 
O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que 

constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os significados visíveis 

e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção sensível e, após esse 

tirocínio, o autor interpreta e traduz em um texto, zelosamente escrito, com 

perspicácia e competência científicas, os significados patentes ou ocultos do seu 

objeto de pesquisa. 

 

 Assim sendo, a pesquisa qualitativa possui elementos que proporcionam a análise 

significativa dos dados coletados e produzidos com a objetividade e rigor exigidos sem, 

contudo, desconsiderar aspectos das averiguações de um trabalho científico, centrais do existir 

humano, impressos na subjetividade e historicidade das averiguações de um trabalho 

científico. Para Minayo (1994, p. 21-22) “[...] a pesquisa qualitativa responde a questões 

muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não 

pode ser quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, crenças, 

valores e atitudes [...]”. 

A pesquisa qualitativa dispõe de inúmeros métodos e estratégias, requerendo do 

pesquisador rigor, sensibilidade e atitude ética. Buscamos em Gatti e André (2010, p. 34) quatro 

elementos da abordagem qualitativa a exigir compromisso do pesquisador: 

 

1) A incorporação, entre os pesquisadores em Educação, de posturas investigativas 

mais flexíveis e com maior adequação para estudos de processos micro-sócio-

psicológicos e culturais, permitindo iluminar aspectos e processos que permaneciam 

ocultados pelos estudos quantitativos. 
2) A constatação de que, para compreender e interpretar grande parte das questões e 

problemas da área de Educação é preciso recorrer a enfoques 

multi/inter/transdisciplinares e a tratamentos multidimensionais. 

 3) A retomada do foco sobre os atores em Educação, ou seja, os pesquisadores 

procuram retratar o ponto de vista dos sujeitos, os personagens envolvidos nos 

processos educativos. 

4) A consciência de que a subjetividade intervém no processo de pesquisa e que é 

preciso tomar medidas para controlá-la. 

 

Ao refletirmos acerca dos elementos incorporados à pesquisa qualitativa, 

comungamos com Gatti e André (2010) e insistimos numa postura de pesquisa aberta e 

flexível, cuja marca seja a escuta amorosa e atenta ao outro que se dispõe partilhar suas 

trajetórias de vida. Consideramos que a abordagem qualitativa com enfoque na pesquisa 

(auto)biográfica em educação tem sido uma alternativa de investigação importante para o 

estudo das experiências formativas no campo da religiosidade, concebendo o movimento 

dialético como uma prática social que deve resultar na construção/reconstrução de uma práxis 
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criadora, por isso, “para garantir ou nos aproximarmos da relação intersubjetiva desejada, 

aceitamos a permanente desestabilização da novidade do outro e ousamos construir novas 

trilhas registradas nos nossos diários de itinerância” (BARBIER, 2007, p. 47). 

Propor um estudo sobre os sentidos das experiências religiosas para as 

participantes das falanges missionárias Nityamas, Gregas e Mayas, por meio da via 

biográfica, requereu conhecimento do universo doutrinário e criação de um ambiente 

cooperativo, cuja mediação abrisse espaço para a confiança mútua, daí nossa opção pela 

abordagem (auto)biográfica em educação, apresentada no item a seguir. 

 

2.2 A pesquisa (auto)biográfica em educação: as narrativas como forma de acesso às 

experiências religiosas formadoras 

 

No universo da investigação qualitativa, consideramos adequado para os objetivos da 

pesquisa que deu origem a esta tese, adotar os fundamentos e procedimentos da pesquisa 

(auto)biográfica em educação. Com esta abordagem teórico-metodológica captamos, pela via da 

narrativa, a profundidade e complexidade do fenômeno investigado. Assim, reiteramos as palavras 

de Olinda e Sousa (2012, p. 292): 

 

Justamente para recuperar a narrativa de vivências, tornando-as formadoras pela 

reflexão, fortalece-se a perspectiva da pesquisa (auto)biográfica, já que esta possibilita a 

reelaboração/interpretação do vivido através das narrativas dos sujeitos que, ao 

identificar suas aprendizagens experienciais, compreende porque pensa, como pensa e 

porque age como age. Descobre que pode aprender consigo mesmo a aprender, 

tomando consciência de seus posicionamentos e identificando aspectos na sua formação 

que merecem maior atenção. Nas narrativas, descobrimos o valor do que foi vivido e 

identificamos as experiências fundadoras e formadoras ao longo de nossa trajetória. 

 

Por se tratar da experiência religiosa e suas consequências na formação das 

pessoas de um grupo específico, que guarda diversidade na unidade, defendemos esta 

abordagem por sua natureza dialógica e colaborativa, além de seu caráter interdisciplinar a 

permitir múltiplas possibilidades de significações e articulações de sentido por parte das 

participantes-narradoras. Com Pineau e Le Grand (2012), lembramos que na formação estão 

envolvidas as seguintes dimensões: autoformação (aprender consigo), heteroformação 

(aprender com o outro) e ecoformação (aprender com o mundo e com as coisas). Entendemos 

que nos momentos de interação a ciranda da vida começa a se fazer presente, proporcionando 

novos sentidos às experiências formadoras presentes numa comunidade espiritualista cristã. 

Com o apoio de Damasceno (2005, p. 124) vemos a necessidade de “[...] aprender como eles 
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(os sujeitos da pesquisa) vivem, como pensam, como trabalham, as lutas que empreendem, as 

formas de expressão culturais próprias do grupo desvelando assim, sua mentalidade, suas 

direções e perspectivas”. 

Delory-Momberger (2012) discorre sobre a condição biográfica na sociedade 

contemporânea, trazendo elementos para entendermos que as narrativas de si estão 

condicionadas aos elementos culturais partilhados socialmente. Elas possuem em seu bojo, 

encontros e desencontros, construções e desconstruções e, ao serem problematizadas, são 

também ressignificadas, daí o recurso à reflexão e interpretação. Conforme Passeggi (2008, p. 

125), “narrar, refletindo o que se fez, é uma prática humana, mas fazê-lo dentro de modelos 

narrativos próprios a uma esfera cultural é algo que se adquire na relação com seus 

membros”, daí a importância de propormos as narrativas de si com foco em experiências 

compartilhadas na coletividade. 

Conforme Josso (2010, p. 40), “as experiências, de que falam as recordações-

referências constitutivas das narrativas de formação, contam não o que a vida lhes ensinou, 

mas o que se aprendeu experiencialmente nas circunstâncias da vida”. Daí a necessidade de 

investimento no contexto da escuta de si e do outro, mediados pelo mundo. A este respeito é 

relevante compartilharmos a avaliação das participantes-narradoras21 ao reconhecerem o 

quanto foi significativo para elas a participação no CRB. Unanimemente concordaram com 

Olinda (2008, p. 106) quando esta afirmou: “[...] a narrativa, em si, mostra-se formadora, a 

partir do momento em que o narrador reelabora suas experiências, interpreta-as, dá uma 

versão atual e questiona-se, de modo a abrir perspectivas”. 

Na arte de narrar construímos uma estrutura que permite a interpretação das 

experiências vividas na relação com o contexto sócio-histórico (paradigma do singular-

plural) em que trazemos as diferentes dimensões inscritas em nossas vidas. Com Josso 

(2010) vemos que nos processos formativos se entrelaçam “os saberes de si” com os 

conhecimentos acumulados em “diferentes registros”, referenciando os campos científicos, 

filosóficos, religiosos e espirituais. 

Jovchelovitch e Bauer (2002, p. 251-252) esclarecem que, “[...] a narrativa está 

presente em cada idade, em cada lugar, em cada sociedade; ela começa com a própria 

história da humanidade e nunca existiu, em nenhum lugar e em tempo nenhum, um povo 

sem narrativa”. As narrativas estão recheadas de contextos sócio–históricos e difundem 

experiências individuais e grupais. São ainda, peculiares de episódios das trajetórias de vida 

                                                 
21 Denominamos as adeptas das falanges missionárias Nityamas, Gregas e Mayas que compõem a nossa pesquisa 

de participantes-narradoras. 
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as quais as biografias possuem lugar privilegiado. 

Para Ferrarotti (2014, p. 05) “em Educação a pesquisa (auto)biográfica amplia e 

produz conhecimentos sobre a pessoa em formação, as suas relações com territórios e tempos 

de aprendizagem e seus modos de ser, de fazer e de biografar resistências e pertencimentos”. 

Comungamos com Ferrarotti (2014) e compreendemos que, ao fazermos opção pelo trabalho 

com narrativas de vida, o campo em formação se amplia, abrindo novas possibilidades de 

aprendizado para o pesquisador e aqueles que, aceitando o convite para uma “aventura” 

autobiográfica também se transformam em pesquisadores. 

Na pesquisa (auto)biográfica em educação é necessário viajar no tempo histórico e 

extrair dele a subjetividade reveladora da práxis humana. Narrar é ato humano que está 

presente na criança, no jovem, no homem e na mulher. Não existe civilização, por mais antiga 

que seja, que não tenha narrado seus feitos, sucessos e desventuras. No entanto, para que uma 

sociedade possa se desenvolver de forma autônoma, é preciso que se organize e investigue a 

sua própria origem, articulando o passado ao presente e projetando-se para novos 

aprendizados, pois, todo lócus de investigação só pode ser interpretado por meio de suas 

vivências. 

Assim, a via biográfica, como abordagem epistemo-metodológica e sócio-política, 

amparada no paradigma do singular-plural, tem o texto produzido como a matéria-prima 

principal na busca de compreensão e de interpretação dos significados da experiência. 

Portanto, temos a clareza que observar, sentir e ouvir as narrativas de si, procurando 

interpretá-las em suas interconexões abre uma rica perspectiva de diálogo e de aprendizado. 

Propor pesquisas com narrativas de si é um trabalho de suma responsabilidade, 

uma vez que lidamos com diversos eventos culturais que compõem a própria vida. Conforme 

afirma Ferrarotti (2014, p. 31), “escrever a própria vida é aventura existencial que transforma 

uma vida: de prefigurada, ela passa a se configurar, mas provoca um amplo processo de 

refiguração, que pode desfigurar ou transfigurar”. Concebendo a interpretação de Ferrarotti 

(2014) e relacionando-a ao nosso objeto de estudo no campo da experiência religiosa, 

apreendemos que escrever, narrar e ouvir são processos que promovem construções e 

desconstruções dos próprios experimentos, e a possibilidade de produzir novos 

conhecimentos a partir de um referencial já existente, constitui-se num rico desafio intelectual 

para o pesquisador e o narrador-participante. 

Delory-Momberger (2012) compara esse processo à linha temporal, significando o 

espaço tecido com a pluralidade. Dessa forma, as falanges missionárias Nityamas, Gregas e 

Mayas foram convidadas a refletirem acerca da constituição do ambiente religioso em suas 
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trajetórias educativas e espiritualizantes, elucidando as formas pelas quais o Vale do 

Amanhecer se configura como espaço religioso (trans)formador. 

Daí a escolha pela pesquisa (auto)biográfica em educação, pois entendemos que 

esta propõe a elaboração das narrativas de vida numa dimensão formadora, proporcionando 

assim, o compartilhamento da identidade das participantes-narradoras e da historicidade 

carregada de expressões existenciais. “Essa figura de um sujeito que não pode constituir lugar 

senão em si mesmo e que não pode religar o mundo a não ser na reflexividade e na 

historicização de sua experiência é o que chamamos de a condição biográfica” (DELORY-

MOMBERGER, 2012, p. 144). Para compreendermos a presente dimensão, faz-se necessário 

adentrarmos ao espaço sagrado, lugar onde as personagens partiram para narrar os modos de 

constituição de suas subjetividades e identidades. 

Nesse contexto, trazemos à cena elementos que fazem parte da investigação da 

abordagem biográfica que precisam ser levados em consideração pelo pesquisador: para se 

pesquisar as narrativas de vida de um grupo, deve-se ter clareza que o mesmo é tecido com a 

individualidade e a coletividade, portanto, a singularidade deve ser a marca conjunta e em 

comum, resultando assim, na colheita a qual chamamos de conhecimento espiralado.  

No método biográfico, o conhecimento compartilhado entre pesquisador e 

pesquisado possui traços multiformes, alargando assim a função educativa e social do objeto 

de estudo. Dessa forma o conhecimento nunca está apenas agregado ao outro, mas, na ação 

mútua intersubjetiva. “É o que chamo de dialética relacional, que não é hegeliana nem 

marxista, mas interpessoal” (FERRAROTTI, 2014, p. 19). 

Toda pesquisa (auto)biográfica objetiva a composição de sentidos e em se tratando 

das narrativas de si é necessário criar um clima e espaço apropriado para preparar as pessoas 

envolvidas nesse processo. Trata-se como diz Pineau e Le Grand (2012) de ativar a voz do 

“eu” na direção de si e do outro, trazendo o passado à tona e devolvendo a estes novas 

significações. 

A vida pode ser comparada com uma colcha de retalhos em forma de registros 

biográficos, a memória dos personagens nem sempre são instantâneas e estão em sintonia; há 

encontros e desencontros, compassos e descompassos. E é justamente esta a função 

antropológica das narrativas de vida: ativar as ferramentas geradoras em prol de novos saberes 

oriundos de uma prática existencial. 

Nesta mesma perspectiva, os autores referenciados orientam para os cuidados com 

a uniformização dos relatos biográficos, sejam escritos ou orais, pois, numa visão socrática, 
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trata-se de buscar as “ideias alojadas dentro de si”. Esse exercício permite aos personagens 

das narrativas de vida, regressar sobre si por meio da comunicação. 

Para Pineau e Le Grand (2012) o homem e a mulher são seres históricos, todavia, 

é preciso levar em conta que para cada época a autobiografia teve suas interpretações, muitas 

vezes posta de forma ideológica à humanidade. No entanto, “pessoas se constroem na e pela 

autobiografia” (PINEAU; LE GRAND, 2012, p. 74). Entendemos que esta é a grande função 

epistemológica do método biográfico, que não se dá apenas na contação e no ouvir histórias, 

mas, na capacidade de ir ao encontro dos rituais históricos que são fatores determinantes da 

construção de identidades em perene movimento. 

Ferrarotti (2014, p. 61) chama a atenção para “o caráter sintético da narrativa 

autobiográfica enquanto prática de vida”, ou seja, a dialética do social, capaz de extrair a 

complexidade do vivido. Lançando o olhar para o objeto de estudo dessa pesquisa, afirmamos 

que as narrativas de vida e as experiências educativas são construídas à luz de diferentes 

grupos, e, é exatamente a diversidade de enredos que motiva e inquieta o pesquisador a 

compreender porque uma produção humana não se realiza isoladamente, mas de muitos “eus” 

que se entrelaçam na trama de uma história, o que para Souza (2006, p. 136) é de suma 

importância: 

 
Compreender as experiências formadoras e a aprendizagem experiencial como 

dimensão do trabalho com a abordagem experiencial ou biográfica, permite-me 

acessar as narrativas (auto) biográficas da história de vida, por entender que a 

fecundidade de tal opção possibilita apreender de um outro lugar as aprendizagens 

que foram construídas ao longo da vida e potencializá-las no percurso de formação. 

 

Entendemos que analisar as narrativas de vida no âmbito da pesquisa 

(auto)biográfica em educação, com foco na experiência religiosa como principal tema de um 

estudo científico, constitui-se, sobretudo, numa oportunidade de resgatar um movimento 

social e cultural que se faz e refaz no universo educativo. Para tanto, a literatura empreendida 

no corpo deste estudo nos orienta para os cuidados com a objetividade, uma vez que a falta 

desta pode encobrir a sucessão de fatos que dão sentido à permanente construção humana 

configurada e reconfigurada nas narrativas de vida. 

A esse respeito Ferrarotti (2014, p. 73), adverte que “trata-se então de devolver a 

narrativa biográfica à plenitude da natureza relacional e da sua intencionalidade comunicativa 

[...] cada ato individual é uma totalidade de um sistema social”. As discussões em tela são 

fundamentais para a nossa pesquisa, uma vez que proporcionam os fundamentos que servem 

de base para a compreensão das narrativas de vida com foco nas experiências educativas e 
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espiritualizantes, nos evidenciando ainda que trabalhar com a pesquisa (auto)biográfica em 

educação requer contato com a realidade a que se destina pesquisar, o que para Pineau e Le 

Grand (2012) essa fase tem sinônimo de “riqueza de interação social”. 

Josso (2010) em sintonia com Pineau e Le Grand (2012) reitera que as 

experiências narradas podem tornar-se ferramentas geradoras para o autoconhecimento e 

agem diretamente na formação tanto do pesquisado quanto do pesquisador. Neste enfoque 

concebemos a formação, resultante das ações educativas que contribuem para o processo de 

espiritualização a partir de vários fatores: 

 
Como objeto de observação e objeto pensado, a formação encarada do ponto de 

vista do aprendente, torna-se um conceito gerador em torno do qual vêm 

agrupar-se, progressivamente, conceitos descritivos: processos, temporalidade, 

experiência, aprendizagem, conhecimento e saber-fazer, temática, tensão dialética, 

consciência, subjetividade, identidade. [...] Contudo, é também virar do avesso a 

sua perspectiva ao interrogarmo-nos sobre os processos de formação psicológica, 

psicossociológica, sociológica, econômica, política e cultural que tais histórias de 

vida, tão singulares, nos contam. Em outras palavras, procurar ouvir do lugar desses 

processos e de sua articulação na dinâmica dessas vidas. (JOSSO, 2010, p. 89) 
 

Reiteramos que as narrativas de vida elaboradas pela mediação biográfica 

(PASSEGGI, 2014) se apresentam como possibilidades reflexivas no que diz respeito à 

pertença dos sentidos das experiências religiosas para as Nityamas, Gregas e Mayas. Estas são 

concebidas como movimento dialético de uma prática social que resulta na 

construção/reconstrução de uma práxis criadora. 

 

2.3 A história oral na reconstrução da gênese e desenvolvimento do Vale do Amanhecer 

no Cariri cearense 

 

Frentess e Wickham (ERRANTE, 2000, p. 142), mostram que a história oral 

“produz narrativas orais, que são narrativas de memória. Essas, por sua vez, são narrativas de 

identidade na medida em que o entrevistado não apenas mostra como ele vê a si mesmo e o 

mundo, mas também como ele é visto por outro sujeito ou por uma coletividade”. Assim, 

diferentemente de outras abordagens da História, a história oral, sem desprezar os documentos 

escritos, guarda uma profunda dependência com a oralidade e a memória. 

A história oral busca resgatar a memória das cenas que configuram a vida de uma 

coletividade, que envereda num processo formativo do “eu e tu”, para problematizar e compor 

a própria vida. De acordo com Queiroz (2012), os registros orais, muitas vezes esquecidos, 

nos permitem captar os detalhes que pertencem aos múltiplos aspectos de uma história.  
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Meihy e Holanda (2014, p. 13-14) enfatizam que a procedência “das entrevistas 

em história oral implica aceitar que os procedimentos são feitos no presente, com gravações, e 

envolvem expressões orais com intenção de articular ideias orientadas a registrar ou explicar 

aspectos de interesses planejados em projetos”. 

No caso da nossa pesquisa, tratou-se de percorrer os caminhos trilhados por uma 

comunidade espiritualista cristã que registrou por intermédio de seus fundadores, a origem e 

constituição do Vale do Amanhecer na cidade do Crato - CE. Em sintonia com as fontes orais, 

Delory-Momberger (2014, p. 285-286), presta importante contribuição acerca das estruturas 

que devem compor a elaboração de uma pesquisa dessa natureza, cuja marca deve ter “o 

conhecimento do social na especificidade da práxis individual”, assim sendo: 

 

Numa tal abordagem, a narrativa biográfica goza de um status de mediação 

privilegiado, pelo fato de que, incluindo-se ela própria no espaço de uma práxis 

interativa (a do narrador/narratário, do informador/pesquisador), ele realiza um 

duplo movimento de totalização: cada relato de um ato ou de uma vida é por sua vez 

um ato, a totalização sintética de experiências vividas e de uma interação social. 

Uma narrativa biográfica nada tem de um relatório de ocorrências, é uma ação social 

por meio da qual um indivíduo retotaliza sinteticamente sua vida (a biografia) e a 

interação social em curso (a entrevista) por meio de uma narrativa-interação. A 

narrativa biográfica conta uma vida? Diríamos antes que ela conta uma interação 

presente por intermédio de uma vida. 

 

Para reunirmos uma série de acontecimentos que dizem respeito à referida 

Doutrina, foi necessário um contato direto com as fontes orais. Segundo Silva (2017, p. 112): 

 
A história oral e a pesquisa (auto)biográfica trazem para o cenário das pesquisas em 

educação novo enfoque, voltadas mais para a construção de sentidos e significados 

construídos, a partir de relatos e narrativas que buscam reconstruir trajetórias de vida 

e de formação, tanto individual quanto coletiva. Ambas as abordagens utilizam 

procedimentos diversificados para coleta e construção de dados. 

 

Nesse sentido, o encontro com os adeptos que compõem a Doutrina do 

Amanhecer foi para nós a chave que precisávamos para dar partida a nossa pesquisa, tendo 

em vista que, “[...] é o sujeito que ao narrar busca, no presente, a memória do passado em suas 

representações para reconstruí-la e, assim, progredir, avançar na visão do presente e no 

projeto de futuro” (BRAGANÇA, 2014, p. 84-85). 

A clarividente Neiva, fisicamente não se encontra mais entre os adeptos, todavia, 

o presidente Tavares, responsável pelo lócus da pesquisa, conviveu dez anos com ela, 

recebendo assim, suas orientações, sobretudo acompanhando a criação de várias falanges 
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missionárias, e foi inclusive Adjunto de Apoio da falange das Muruaicys,22 como também 

obteve contato com os Filhos de Devas23, pessoas destinadas a orientar, inclusive as falanges 

pesquisadas. 

Com base nas observações de Meihy e Holanda (2014, p. 14), assinalamos que a 

história oral “[...] é um procedimento que acontece no tempo real da apreensão e que para 

tanto necessita de personagens vivos colocados em situação de diálogo; a história oral ao 

valer-se da memória estabelece vínculos com a identidade do grupo entrevistado e assim 

remete à construção de comunidades afins”. 

Para que pudéssemos compreender melhor a constituição das falanges 

pesquisadas, além de entrevistarmos o presidente da doutrina do lócus investigado, 

dialogamos também com o Filho de Devas Tiago, responsável pelas instruções às falanges 

missionárias. “Considerando que os documentos tradicionais com frequência nos deixam 

muitas dúvidas, a História Oral é sempre útil desde que os participantes dos temas 

pesquisados estejam vivos e possam nos relatar suas experiências” (CÔRREA, 1996, p. 65). 

A fim de nos debruçarmos nos contributos da história oral, convidamos Lang 

(1996, p. 34) para explicar pontos importantes desta abordagem tão necessária à formação 

humana: 

 

[...] falar de história oral demanda cuidados, pois é uma denominação ampla que 

pode recobrir qualquer depoimento oral, produzido com objetivos os mais variados, 

em ocasiões e através de procedimentos os mais diversos. Vale destacar que aqui 

faço referência a fontes orais utilizadas em um projeto de História Oral que visa à 

construção de um documento. [...] As fontes orais podem assumir a forma de 

histórias orais de vida, relatos orais de vida ou de depoimentos orais, tendo, as duas 

primeiras, sua referência na própria vida e na experiência do narrador e, a última, em 

fatos que presenciou ou sobre os quais detém informações. 

 

A colaboração de Lang (1996), mostra que estamos no caminho certo. Elementos 

das fontes orais como o tempo, a memória, os acontecimentos podem fortalecer um objeto de 

estudo, e precisam ser incorporados às experiências dos envolvidos, uma vez que estas se 

revelam cenas da própria vida que precisam ser interligadas, compondo assim, a paisagem de 

uma pesquisa. Neste enfoque, Costa e Queiroz (2011, p. 408) reiteram que o estudo do 

                                                 
22 Falange missionária criada em 1978. As Muruaicys possuem muitas atribuições nos rituais, entre elas, ficam 

de honra e guarda nos rituais do Oráculo e da Cruz do Caminho. 
23 No Vale, Filhos de Devas é uma espécie de título, que na linguagem da Doutrina chama-se classificação. Os 

três primeiros Filhos de Devas receberam-na da clarividente Neiva. O 1º filho de Devas se chama Raimundo 

Simião de Barros (Adjuto Alufã); o 2º se chama Adevaldo Sampaio Froes (Adjunto Adejã); e o 3º Georges 

Hanna (Adjunto Umaray/in memoriam). Com a criação dos templos externos, outros filhos de Devas surgiram 

para suprir necessidades da referida Doutrina. No Vale do Amanhecer do Crato, o Filho de Devas responsável 

pelas orientações às falanges missionárias se chama Tiago Castro Nobre. 
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passado “[...] sob a perspectiva da memória, é muito importante para compreender o percurso 

e circunstâncias de vida, a partir de fatos e lembranças que marcaram a vida dos indivíduos, 

nas diversas dimensões que a compõem, sejam elas, políticas, econômicas, culturais e 

sociais”. 

Ao lançar o olhar para a nossa pesquisa, afirmamos que a história oral intencionou 

captar por meio das narrativas, a gênese da doutrina do Amanhecer na presente região. Nesse 

contexto, dialogamos com Jucá (2014, p. 29) que nos presta importante contribuição acerca da 

pesquisa em história oral: 

 
O testemunho oral, uma fonte que não é passiva, pois fala e dialoga, possibilita tanto 

uma apresentação de informes, quanto uma compreensão mais reveladora do que a 

contida nos documentos tradicionais. Por mais reservado que seja o entrevistado, 

mesmo assim o conteúdo narrado transmite aspectos informativos nem sempre 

presentes numa documentação pensada e medida, antes de ser escrita. 

 

Até o presente momento, não encontramos livros ou artigos que tratam da história 

da instituição em foco. O único documento disponibilizado foi o estatuto da instituição. 

Assim, os depoimentos orais e os registros fotográficos foram as fontes privilegiadas. 

Avaliamos que a ausência de registros históricos até o momento se deva à persistência de uma 

historiografia que valoriza mais os grupos hegemônicos em detrimentos das manifestações 

populares. Vasconcelos e Queiroz (2014, p. 105) trazem um aspecto fundamental do método 

em questão, quando afirmam: “a história oral é uma trilha interessante por permitir o 

conhecimento e registro das diversas possibilidades que se manifestam no cotidiano das 

pessoas de todas as classes sociais, principalmente, dos grupos populares”.  

Outro aspecto crucial que destacamos na prática da história oral é a escuta atenta e 

sensível. Em Freire (2014, p. 117) vamos buscar apoio para aprofundarmos o sentido mais 

intenso da escuta: “Escutar é obviamente algo que vai mais além da possibilidade auditiva de 

cada um. Nesse contexto, escutar, significa a disponibilidade permanente por parte do sujeito 

que escuta para a abertura à fala do outro, ao gesto do outro, às diferenças do outro”. 

No Vale do Amanhecer encontramos uma variedade ritualística que assume 

sentidos diversificados para cada individualidade, exigindo assim, abordagens inter-

transdisciplinares, ou seja, requer a utilização de: “[...] ferramentas teóricas das diversas 

disciplinas das ciências humanas, antropologia, história, literatura, sociologia, psicologia, 

entre outras” (SANTOS, 2001, p. 82). 

Sabemos que a experiência religiosa da comunidade espiritualista investigada é 

tecida na prática dos rituais que ocorrem no dia a dia, e agregam um quantitativo de adeptos 
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que por sua vez precisam seguir regras, horários determinados, concentração, funções gerais e 

específicas, manifestações diversas e etc.  

 

2.4 Fases e procedimentos da pesquisa 

 

Toda pesquisa qualitativa exige uma fase exploratória para a aproximação inicial 

com o objeto de estudo. Apesar de conhecer por dentro a doutrina em foco, sentimos a 

necessidade de ajustar o olhar para ver aquele universo com as lentes de pesquisadora. Assim, 

lançamo-nos a três tarefas interligadas: elaboração do estado da questão sobre o Vale do 

Amanhecer; registros, pela observação participante, de episódios cotidianos ligados às 

falanges selecionadas e escrita da nossa própria narrativa da experiência religiosa24, o que 

possibilitou um balanço das aprendizagens efetivadas.   

A partir de julho de 2017, iniciamos o trabalho de campo que envolveu as 

seguintes atividades: análise documental; conversas e reuniões com os membros das falanges 

pesquisadas; entrevistas semiestruturadas com os mestres que fizeram parte da implantação da 

Doutrina no Crato; e por fim, o processo de biografização empreendido no Círculo Reflexivo 

Biográfico. 

 

2.5. As entrevistas individuais: seleção, preparação e perfil dos entrevistados  

 

As entrevistas semiestruturadas (Apêndice A) foram realizadas no período de 19 

de setembro de 2017 a 03 de setembro de 2018 e envolveram dois grupos de sujeitos: aqueles 

que trouxeram a Doutrina do Amanhecer para o Cariri e outros adeptos que foram 

fundamentais para sua consolidação. Foi um total de onze entrevistados: sete homens e quatro 

mulheres. A intenção das entrevistas era compreender as motivações para o deslocamento de 

Brasília ao Cariri, elencando as dificuldades e conquistas no processo de implantação e 

consolidação da referida Doutrina. Ressaltamos que todos os adeptos selecionados nos 

receberam muito bem, dividindo conosco suas memórias. Para nós, essa empatia foi de suma 

                                                 
24 Tecida no Círculo Reflexivo Biográfico coordenado pela professora Dra. Adriana Maria Simião da Silva, 

realizado no Cariri cearense entre as cidades de Crato e Barbalha, no período de 14 de setembro a 21 de 

dezembro de 2017. Participei na condição de narradora como mais uma oportunidade formativa no campo da 

narrativa de si. Lembramos que uma das exigências éticas, previstas na Carta de Princípios da Associação 

Internacional das Histórias de Vida em Formação (ASIHVIF) é que o futuro coordenador de um trabalho 

coletivo de escrita de si tenha, ele próprio, passado por uma experiência desta natureza. 
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importância para que estes pudessem “impulsionar a vida para dentro da própria história” 

(THOMPSON, 1998, p. 123). 

Para seleção dos sujeitos utilizamos as recomendações do primeiro entrevistado – 

mestre José Tavares de Moraes, seguindo o “efeito bola de neve”, até chegar ao chamado 

ponto de saturação (MEIHY, 2014). 

A abordagem oral permitiu um caminho de interpretação e legitimação de 

testemunhos daqueles que fizeram e fazem coletivamente a história do Vale do Amanhecer. 

Com Vasconcelos e Queiroz (2014, p. 102-103) vimos que o narrador faz: 

 

 [...] uma viagem no tempo e nas memórias (e) nos conta o que ele no tempo 

presente consegue extrair da sua experiência ou de outros. É um recurso que ao ser 

trazido do passado, o narrador tem a oportunidade de repintar o que não teve muito 

destaque, uma vez que se trabalha com uma história não-oficial tornando esta nova 

história, experiência dos que agora a ouvem.  

 

A entrevista piloto foi realizada no dia 19 de setembro de 2017, com o senhor José 

Tavares de Moraes, presidente do Templo Patário do Amanhecer do Crato-CE. Foi vice-

presidente deste templo entre os anos de 1987 a 1995. O mestre Tavares (Figura 4), como é 

tratado por todos, fez questão que a entrevista fosse no templo, numa sala, onde tivemos toda 

a privacidade. Ele disse que ingressou no Templo Mãe em 1976 e que tinha 61 anos de idade.  

 

Figura 4 – Mestre Tavares – presidente do Templo Patário do Amanhecer 

 

Fonte: elaborada pela autora. Arquivo pessoal. 
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O segundo entrevistado foi o Senhor Cícero Nunes (Figura 5), conhecido por 

mestre Batista. Ele nos recebeu em sua casa, no distrito de Pedrinhas, município de Juazeiro 

do Norte – CE, em 19 de novembro de 2017. Foi presidente do templo do Crato de 1986 a 

1995, tendo sido substituído pelo mestre Tavares até os dias atuais. Na terra do Pe. Cícero, 

mestre Batista fundou o templo Pelário do Amanhecer. Da mesma forma que o entrevistado 

anterior, ingressou no templo Mãe em 1976 e possui 65 anos. 

 

   Figura 5 - Mestre Cícero Nunes 

 

Fonte: elaborada pela autora. Arquivo pessoal. 

Em seguida entrevistamos Francisco Bezerra (Figura 6), conhecido no grupo por 

Chiquinho. Juntamente com os dois mestres anteriormente citados, foi um dos grandes 

idealizadores da Doutrina do Amanhecer no Cariri. Esteve junto com o grupo até o ano 1995, 

vindo a residir posteriormente no distrito de Pedrinhas (Templo Pelário do Amanhecer) com 

outros missionários. Desligou-se da atual estrutura do Vale do Amanhecer, domiciliando 

então, no distrito Santa Rosa, município do Crato.  

Com ele seguiram outros missionários. Entre eles, Maria Sônia Bezerra, Winston 

Willian Ramalho e Rodrigo Nóbrega que também foram entrevistados. A primeira concedeu 
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entrevista no mesmo dia de Chiquinho – 18 de março de 2018. Os demais foram 

entrevistados na minha residência, conforme explicamos posteriormente.  

 

Figura 6 – Mestre Francisco Bezerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora. Arquivo pessoal. 

 

Sônia Maria (Figura 7) é irmã de Francisco Bezerra. Teve também papel 

fundamental na implantação da Doutrina em foco no Cariri. É mãe de Rodrigo Nóbrega e foi 

companheira do mestre Batista e, em decorrência disso foi coordenadora das primeiras 

falanges missionárias do templo do Crato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Sônia Maria 

 

Fonte: elaborada pela autora. Arquivo pessoal. 
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No dia 06 de maio de 2018, entrevistamos Winston Willian Ramalho (Figura 8), 

no “aconchego da pesquisa”, espaço criado em nossa residência para as atividades coletivas 

de pesquisa e que será apresentado em maiores detalhes no próximo item. Conforme 

afirmação anterior ele fez o mesmo percurso de Francisco Bezerra e Maria Sônia, residindo 

atualmente no distrito Santa Rosa em Crato. Sua importância na implantação na Doutrina do 

Cariri liga-se, principalmente, à criação do trabalho com as crianças intitulado de Pequeno 

Pajé e o desenvolvimento para os médiuns iniciantes. 

 

Figura 8 – Mestre Winston 

 

Fonte: elaborada pela autora. Arquivo pessoal. 

Outro entrevistado foi Raimundo Carlos Justo (Figura 9) que ingressou no templo 

Mãe no ano de 1982. Veio para o Crato com o grupo de pioneiros, regressando uma vez para 

Brasília com a família e, posteriormente, retornando a morar no Crato, seguiu o mestre 

Tavares, atuando no templo Patário do Amanhecer. A entrevista foi concedida no seu 

trabalho, em 07 de maio de 2018. Sua narrativa foi permeada de emoções e da intenção 

reflexiva em torno das memórias-referências que emergiam.  

Os demais entrevistados vieram crianças de Brasília: Tiago Castro Nobre e 

Rodrigo Nóbrega Martins. Na época, Tiago tinha 03 anos e Rodrigo 09 anos.  
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Figura 9 – Mestre Raimundo 

 

Fonte: elaborada pela autora. Arquivo pessoal. 

 

Tiago (Figura 10) é filho da ninfa Marília e do mestre Tavares. Muito jovem fez o 

teste mediúnico no templo do Crato, ingressando assim, no templo presidido por seu pai. 

Atualmente é responsável pelas consagrações, curso de pré-centúria, curso de sétimo e 

orientação às falanges missionárias. Sua entrevista foi realizada no setor de trabalho Estrela 

Candente entre um ritual e outro no dia 17 de maio de 2018. 

 

Figura 10 – Mestre Tiago 

 

Fonte: elaborada pela autora. Arquivo pessoal. 
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Rodrigo (Figura 11) é filho de Sônia Maria e mestre Batista. Sua entrevista foi 

concedida em 05 de abril de 2018 no “aconchego da pesquisa”. O entrevistado contou que 

chegou a desenvolver a mediunidade de apará, atualmente é doutrinador e reside no distrito 

Santa Rosa com a sua mãe e tio Francisco Bezerra. 

 

Figura 11 – Rodrigo 

 

Fonte: elaborada pela autora. Arquivo pessoal. 

 

No grupo de adeptos que foram fundamentais para consolidação da Doutrina no 

Cariri entrevistamos as seguintes pessoas: Veneranda Alves Miranda (Figura 12) e Ana 

Cristina Silva Prado. Dona Veneranda é oriunda do templo Mãe. Atualmente reside na 

comunidade do templo do Crato e é madrinha25 do mestre Tavares. Sua fala reportou algumas 

passagens da trajetória de vida do afilhado, com destaque para sua vinda para a região do 

Cariri. Entrevistamos dona Veneranda em sua residência em 05 de abril de 2018. 

 

 

 

 

                                                 
25 No Vale do Amanhecer, a figura da madrinha faz parte de um convite que a adepta doutrinadora recebe de um 

mestre doutrinador, acompanhando-o em sua caminhada missionária. 
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Figura 12 – Dona Veneranda 

 

Fonte: elaborada pela autora. Arquivo pessoal. 

Durante a pesquisa, soubemos que Ana Cristina Silva Prado (Figura 13), foi uma 

das primeiras a ingressar no Vale do Crato, e diferentemente de alguns contemporâneos, 

nunca desligou-se do lócus de investigação. Foi à primeira adepta da falange Yurici lua; após 

alguns anos tornou-se Grega, mas atualmente é a regente das Jaçanãs. Ela desempenha um 

importante papel no trabalho do Pequeno Pajé e nos rituais de casamento, completando assim 

30 anos de Doutrina. Sua entrevista foi realizada no “aconchego da pesquisa” em 03 de 

setembro de 2018. 

 

                                     Figura 13 – Ana Cristina 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora. Arquivo pessoal. 
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Por fim, entrevistamos a coordenadora geral do templo Patário do Amanhecer, a 

ninfa Marília Castro Soares (Figura 14), esposa do mestre Tavares.  

 

Figura 14 – Marília Castro   

 

Fonte: elaborada pela autora. Arquivo pessoal. 

Iniciou seus trabalhos no templo do Crato como missionária 

Franciscana. Sua entrevista foi realizada em 09 de junho de 2018. 

 

2.6 Apresentando as missionárias participantes do processo de biografização 

 

Convidamos as Nityamas, Gregas e Mayas para entrar em cena e contar as suas 

histórias, descortinando processos formativos, com suas tensões, conflitos, rupturas e 

conquistas. Para fazer a seleção das participantes-narradoras, conversamos com o presidente 

do templo José Tavares, apresentamos os objetivos da pesquisa  e este nos autorizou por 

escrito a pesquisa neste lócus. Em seguida, dialogamos com as adeptas responsáveis pelas 

falanges pesquisadas (regentes), e participamos de uma reunião mensal, que se realiza no 

terceiro domingo de cada mês com cada falange investigada. Na reunião, nos reportamos mais 

uma vez às regentes dos grupos, que foram bastante receptivas, nos deixando à vontade para 

explicar os objetivos e critérios de seleção da referida pesquisa. Após conversas, tiramos 

algumas dúvidas, e adquirimos os contatos das Nityamas, Gregas e Mayas que se 

disponibilizaram para este trabalho. Formamos um grupo no whatsapp, providenciamos a 
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entrega dos convites e marcamos o primeiro encontro. Inicialmente, foram selecionadas três 

adeptas de cada falange, no entanto, duas desistiram. Conferimos a imagem dos convites 

exposta na Figura 15: 

Figura 15 – Convite da pesquisa 

 

Fonte: elaborada pela autora. Arquivo pessoal. 

 

Os critérios para seleção das participantes foram: 

a) possuir, no mínimo, 03 anos de Doutrina;  

b) ter realizado as três consagrações (Iniciação Dharman Oxinto, Elevação de 

Espadas e Centúria);  

c) estar na educação básica ou no ensino superior, ou, se já concluiu os estudos, 

deveria ter pertencido à Doutrina enquanto estudava. 

A seguir, vejamos o perfil de cada participante-narradora, tomando como base 

características de sua própria falange: 

Nityama Natália (Figura 16): 

 

Sou Nityama; tenho 25 anos. Ingressei na Doutrina em 2011. Fiz o meu 

emplacamento no dia 04 de setembro de 2011, e entrei na falange no início de 2012. 

Minha origem na Doutrina pertence ao templo do Crato (Adjunto Patário). Sou 

formada em administração de empresa e estou estudando para fazer concursos. 
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Figura 16 – Nityama Natália 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

Arquivo pessoal. 
 

Nityama Madruxa Larissa (Figura 17): 

 

                                                  Figura 17 – Nityama Madruxa  

                                                  Larissa 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

Arquivo pessoal. 
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Sou Nityama Madruxa; tenho 29 anos. Quando minha mãe ingressou na Doutrina eu 

tinha 05 anos, e passei a frequentar o templo do Crato assiduamente. Antes de fazer 

o teste mediúnico, já pertencia a falange das Nityamas sol. Fiz parte do 

desenvolvimento dos Devas, que objetiva dar assistência aos jovens. Fiz o teste 

mediúnico no ano 2005 e tenho a mediunidade de apará, assumindo assim, a 

condição de Nityama lua. Atualmente, estou concluindo o ensino médio. 

 

 Nityama Janaylen (Figura 18): 

 

Pertenço a falange das Nityamas; tenho 24 anos. Já nasci na Doutrina, no templo do 

Crato, mas só ingressei em 2014. Passei um período como doutrinadora, mas, depois 

incorporei e passei a ser apará. Sou Nityama desde 07 anos. Tenho o ensino médio 

completo, e estou me preparando para fazer vestibular. 

 

Figura 18 – Nityama Janaylen 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

Arquivo pessoal. 
 

 Grega Gersilar (Figura 19): 

 

Sou Grega; tenho 39 anos. Ingressei no Vale do Amanhecer de Brasília (Templo 

Mãe) em setembro de 1993, e pertenço ao Adjunto Amayã. Em janeiro de 1994 fiz o 

registro na falange das Gregas. Mudei-me para o Crato em 2013. Em 2014 passei a 

morar na comunidade do Templo Patário, participo dos trabalhos e ajudo a falange 

das Gregas nos rituais desse templo. Tenho formação em administração de empresa, 

e estou cursando o V semestre de Ciências Sociais na Universidade Regional do 

Cariri – URCA. 
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Figura 19 – Grega Gersilar 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

Arquivo pessoal. 
 

Grega Thaís (Figura 20): 

 

Tenho 39 anos. Ingressei na Doutrina no ano de 2009, e na falange das Gregas em 

2010. Meu Adjunto de raiz é Salus do Amanhecer. Resido na comunidade do Vale do 

Amanhecer do Crato desde 2014. 

 

Figura 20 – Grega Thaís 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

Arquivo pessoal. 
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Maya Taynar (Figura 21): 

 

Sou Maya; tenho 22 anos. Ingressei no Vale do Crato no final de 2014, e em maio de 

2015 na falange das Mayas. No Vale, faço parte também do trabalho de recepção. 

Tenho o ensino médio completo. Atualmente estou fazendo um curso de condutora 

de visitantes na área de turismo. Logo prestarei vestibular, pois, pretendo fazer a 

faculdade de Pedagogia. 

 

Figura 21– Maya Taynar 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

Arquivo pessoal. 
 

Maya Iara (Figura 22): 

 

Minha falange missionária é Maya; tenho 46 anos. Fiz o teste mediúnico no templo 

do Crato em 25 de outubro de 1992. Meu emplacamento foi próximo o natal do 

corrente ano, e o nome da minha preta velha é Mãe Tildes. Ingressei nessa falange 

no ano de 1994. Desde 2006 resido na comunidade do templo do Crato. Sou 

pedagoga, e atualmente, estou cursando a segunda licenciatura, Ciências Biológicas 

na Universidade Regional do Cariri - URCA. 
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Figura 22 – Maya Iara 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

Arquivo pessoal. 
 

2.7 Encontros partilhados na tessitura autopoiética da experiência religiosa 

 

Conforme anunciado, o Círculo Reflexivo Biográfico na modalidade26 da 

experiência religiosa foi desenvolvido em oito encontros com temas pertinentes aos sentidos 

das experiências vivenciadas pelas adeptas na referida Doutrina. Cada encontro foi dividido 

em quatro momentos: acolhida; presentificação; biografização; e integração experiencial. 

Vejamos, com Olinda (2018, p. 72-73) em que consiste cada um destes momentos: 

 

Acolhida – momento inicial para demonstrar que cada participante é importante. É 

um momento de amorização ou despertar afetivo, pois é importante estreitar os laços 

de amizade e de afeto para que haja confiança mútua. Cada membro dá sustentação 

ao outro, apoiando nas dificuldades e isso exige a alegria da partilha, propiciada pelo 

respeito mútuo e pela gentileza que deve circular no grupo [...]. 

Presentificação – envolve o ser na ação presente, atento ao seu despertar espiritual, 

cognitivo, corporal e afetivo. É um momento de preparação para um mergulho 

                                                 
26Para Olinda (2018, p. 71) o Círculo Reflexivo Biográfico é um dispositivo (procedimento, mecanismo) de 

pesquisa e de formação “[...] que pode assumir as seguintes modalidades: narrativas de vida; narrativas de 

formação; e narrativas da experiência religiosa. Em cada uma das modalidades são produzidos textos escritos 

denominados, respectivamente, da seguinte forma: história de vida; biografia educativa (DOMINICÈ, 1988); e 

narrativa da experiência religiosa”. 
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interior e para a abertura ao outro. Trata-se de estar atento a si mesma e ao outro 

num exercício de escuta de si e da alteridade. Esse caminhar implica no aprendizado 

do respeito à diversidade e na sensibilização para a colaboração [...] 

Biografização – a atividade biográfica utiliza a oralidade (falar e ler), a escrita e a 

expressão artística. Nas diferentes etapas vividas enfrentamos o estranhamento de 

nós mesmos e do outro e provocamos deslocamentos ao experimentar diferentes 

papéis: narrar, ler, escrever, ouvir a escrita do outro e refazer sua escrita inicial [...] 

Integração experiencial – ao final de cada encontro realizamos uma dinâmica 

grupal para uma síntese integradora das experiências, além de avaliarmos os pontos 

altos e baixos de cada atividade, incluindo o desempenho da mediadora e da 

assistente. No encontro final fazemos uma síntese e avaliação geral de todo o 

processo. Nesta integração experiencial utilizamos a metáfora da árvore, que permite 

a cada participante identificar, num esforço de síntese, as principais experiências na 

sua trajetória, avaliando o que foi fundante, significativo e transformador. No final, 

são apresentados sonhos e projetos futuros [...]. Destacamos que a síntese 

integradora final é um momento privilegiado para a compreensão da lógica, 

coerência e sentido dos discursos realizados com as narradoras, numa dinâmica que 

envolve simbolização e sistematização. 

 

Cada momento colaborou no desafio biográfico de articular sentidos sobre as 

experiências vivenciadas e também fortaleceu uma cultura colaborativa colaborando para a 

superação de uma “[...] cultura cada vez mais fragmentada, individualizada” (FRISON, 2014, 

p. 98). Os momentos, também foram propiciadores de acolhimento e reflexões, para que, no 

momento específico de biografização, entendido no seu sentido de “hermenêutica prática”, ou 

“[...] um quadro de estruturação e significação da experiência por intermédio do qual o 

indivíduo se atribui uma figura no tempo, ou seja, uma história que ele reporta a si mesmo” 

(DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 27), a narrativa fluísse. Para a socióloga francesa a 

percepção e o entendimento do “[...] vivido passam por representações que pressupõem uma 

figuração do curso de sua existência e do lugar que nela pode ocupar uma situação ou um 

acontecimento singular”. Tais “representações” vão surgindo como um fio condutor, num 

movimento singular-plural, e vão mostrando para si, que as vivências, sejam elas na família, 

na profissão, na escola ou na religião, são sempre tecidas na coletividade. Há muito de nós 

nos outros, e muito dos outros em nós. Também é preciso lembrar a dimensão da invenção de 

si e tais representações. 

O espaço-tempo dialógico do Círculo Reflexivo Biográfico (CRB) permitiu 

momentos de interação e de escuta compatíveis com as exigências da produção de uma 

narrativa de si profunda e abrangente. Para nós, estes encontros suscitaram um cuidadoso 

planejamento do tempo, bem como das temáticas que foram cruciais para cada evento. Os 

encontros foram sintonizados com a proposta educativa freireana e englobaram as seguintes 

atividades:  
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a) negociação das regras do processo de biografização. Ao final foi assinado um 

contrato de convivência (acordo biográfico) com as regras e compromissos 

pactuados (Apêndice B); 

b) narrativa oral em resposta à questão disparadora: “fazendo um balanço das suas 

experiências religiosas, diga como elas colaboraram para você ser a pessoa que é 

hoje, destacando as vivências no Vale do Amanhecer”. Cada participante-

narradora teve até 30 minutos; 

c) transcrição da narrativa oral, que foi feita pela pesquisadora em virtude do 

tempo e das condições materiais das participantes-narradoras; 

d) leitura em pequenos grupos e escuta das “colaborações narrativas”; 

e) Elaboração final, pelos sujeitos, das narrativas da experiência religiosa e sua 

socialização; 

f) Avaliação do CRB e síntese integradora. 

g) Transcriação da narrativa de experiência religiosa, feita pela pesquisadora, 

unificando a elaboração final feita pelos sujeitos com os registros das falas das 

participantes em cada encontro. 

 

Nesse contexto, a narrativa da experiência religiosa como texto autobiográfico, 

construído com a mediação de uma pesquisadora, objetivou acompanhar o desenvolvimento 

de uma investigação acerca da pertença religiosa, consoante os aprendizados individuais e 

coletivos. Em suma, as participantes-narradoras, assumem a condição de “autores/atores” de 

suas vivências. A esse respeito, vejamos o que dizem Olinda e Lima (2016, p. 189): 

 

[...] por mais individual que seja uma narrativa autobiográfica, esta dá acesso a uma 

prática que é também social e expressa às relações estabelecidas entre sujeitos. Os 

narradores articulam os sentidos que atribuem às experiências vividas a partir de 

uma reflexão e das contribuições dos colegas. O que se solicita na elaboração é que, 

passo a passo, o narrador acesse as experiências mais significativas, iniciando, 

assim, a passagem do senso comum ao sentido socioeducativo. 

 

Por sua natureza formativa, este tipo de pesquisa celebra a vida de quem participa 

de um processo de biografização, ao mesmo tempo em que provoca mudanças nas pessoas, 

permitindo que as narrativas de vida possam alargar-se e fortalecer as experiências 

educativas. Para promover as condições para a tessitura narrativa, foram realizados oito 

encontros presenciais, variando entre 04 e 05 h de duração. Exibimos o quadro que apresenta 

o CRB, em sua totalidade e com os respectivos temas enfocados em cada encontro (Figura 

23). 
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Figura 23 – Círculo Reflexivo Biográfico (CRB) 

 

 Fonte: elaborado pela autora. 

 

A seguir, apresentamos em detalhe a dinâmica de cada encontro: 

O primeiro encontro realizou-se no dia 05 de outubro de 2017, no espaço 

“aconchego da pesquisa”, preparado especificamente para o desenvolvimento das atividades 

coletivas.  

Solicitamos que, cada participante-narradora escolhesse dois objetos que 

representam a pertença religiosa e que levassem para a montagem do aledá da experiência 

religiosa (Figura 24).  

 

Figura 24 – Objetos do aledá da experiência religiosa 

Fonte: elaborada pela autora. Arquivo pessoal. 

 

1 Aledá da 
experiência 

religiosa

2 Painel 
fotonarrativo

3 Narrativa oral 
da experiência 

religiosa 

4 Colaboração 
narrativa

CRB

Modalidade da 
Experiência 

Religiosa

8 Síntese 
integradora

7 Hinos mântricos 
do Vale do 
Amanhecer

6 Dificuldades 
vivenciadas no 

cotidiano da Doutrina 
do Amanhecer

5 Mandala do canto 
da falange 
missionária

9 O papel da 
mulher no Vale 
do Amanhecer
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 “Na linguagem do Vale do Amanhecer o aledá é um local na residência onde se 

colocam os quadros das entidades espirituais e outros objetos rituais. É um suporte material 

para a realização de preces e meditações, similar aos altares da religião católica ou aos congás 

da Umbanda” (OLINDA e LIMA, 2018, p. 7). A título de ilustração apresentamos o aledá da 

residência da ninfa Sueli Alencar (Figura 25): 

 

Figura 25 - Aledá da ninfa Sueli 

 

        Fonte: elaborada pela autora. Arquivo pessoal. 

 

Neste encontro, apresentamos as etapas do acordo biográfico, que foi a porta de 

entrada para a realização dos oito encontros do CRB. Neste, foi lido o documento/carta de 

funcionamento do CRB, que expressou um acordo entre as participantes-narradoras, firmando 

assim, um contrato biográfico assinado por elas e pela pesquisadora, que contém cinco 

princípios, são eles: 

 

a. Princípio do respeito: somos iguais em nossa humanidade e na busca pelo “ser mais”. 

Somos diferentes, por nossas trajetórias, percursos e identidades e, na igualdade e na 

diferença, respeitaremos uns aos outros. Respeitarei minhas limitações, resistências e 

meu modo de ser, porém por investir no meu processo de formação, desde já decreto: 
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“o desejo que tenho de autoconhecimento e de transformação é maior que minha 

resistência”. 

b. Princípio da colaboração: sabemos que estamos no lugar correto e com as pessoas 

certas para a realização de um trabalho biográfico, por isso estamos abertas à partilha e 

ao agir solidário de nossas colegas.  Procuraremos falar, buscando equilíbrio entre o 

nosso tempo e o tempo do outro. Todas as participantes devem ficar a vontade para 

contar as suas histórias. Afinal, esse momento foi elaborado com muito carinho e 

respeito pelo grupo. Temos consciência de que as colegas do grupo têm muito a nos 

dizer, portanto, temos muito a aprender umas com as outras. 

c. Princípio ético: tudo que dissermos e fizermos nos encontros do CRB ficará em total 

sigilo, não devendo ser comentado com pessoas que não fazem parte do presente 

grupo, tampouco, jamais será usado para julgar ou expor qualquer membro do grupo. 

Somos livres para fazermos a narrativa de nossas experiências religiosas e para 

dizermos o que conseguirmos, sem, contudo, comprometer outras pessoas que 

compartilharam/compartilham experiências conosco. 

d. Princípio da integração: desenvolveremos dinâmicas visando a amorização do grupo. 

Em cada encontro aprofundaremos nossos laços e nossas descobertas e elaborações 

pessoais. Também sabemos da necessidade de valorização das contribuições de cada 

membro do grupo, pois, aprendemos muito ouvindo as experiências das pessoas. Cada 

história é única, e por este motivo, comprometemo-nos a não julgar, nem aconselhar as 

nossas colegas, a não ser que sejamos solicitadas. 

e. Princípio da organização: seremos pontuais aos encontros, seguindo o cronograma 

traçado por nós. O CRB será realizado a partir de encontros de 4h (ver cronograma). 

Ao longo do processo manteremos um grupo no Whatsapp, para mensagens 

relacionadas, unicamente, ao CRB. 

 

A carta foi lida e discutida com o grupo. O ponto de maior polêmica foi o 

calendário dos encontros pois no Vale, os trabalhos funcionam de domingo a domingo, nos 

turnos manhã, tarde e noite, resultando assim, num grande desafio dos planejamentos das 

datas e horários dos oito encontros que realizamos. Outro dado que tivemos que considerar foi 

que, as participantes-narradoras da pesquisa são adeptas engajadas, ou seja, assumem 

compromissos em vários rituais, principalmente com as suas falanges, logo, houve a 

preocupação por parte da maioria em relação às quartas-feiras, sábados e domingos, dias que 

a quantidade dos rituais superam os demais dias da semana. Procuramos acalmá-las, e 
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combinamos que daríamos preferências aos demais dias da semana. Ao final da leitura do 

acordo biográfico, todas as participantes-narradoras assinaram o documento e o termo de 

consentimento livre e esclarecido – TCLE (APÊNDICE C E D).  

Trabalhar em grupo é sempre um desafio, pois mesmo fazendo o planejamento 

antecipado das datas dos encontros, por várias vezes, tivemos que mudar dias e horários em 

decorrência do surgimento de compromissos extras das participantes, às vezes com o Vale do 

Amanhecer, às vezes, ligados a outros setores de suas vidas. Ainda assim, sempre alguém 

faltava, tendo que em seguida contactarmos e fazermos o encontro de forma individual. 

Ressaltamos também que, das sete adeptas, quatro possuem filhos pequenos, 

sendo um deles, lactante. Na maioria dos encontros, estas, não tinham com quem deixar as 

crianças. Dessa forma, adaptamos o espaço do aconchego da pesquisa para receber também os 

seus filhos. Em nenhum momento as crianças foram empecilhos para o desenvolvimento das 

atividades, pelo contrário, elas alegravam os encontros, achando tudo bonito e estimulante. 

Num determinado encontro, um filho de uma participante-narradora, disse: “mãe, hoje tem 

aula de arte? Se tiver, eu quero participar”, o que demonstra o encantamento com as 

atividades desenvolvidas. 

Como se vê, a pesquisa (auto)biográfica em educação convida o pesquisador a se 

reinventar, a ser dinâmico, inovador, e acima de tudo, acolhedor, tendo como foco central o 

processo de biografização dos sujeitos envolvidos na caminhada investigativa.  

Para encerrar o primeiro encontro, foi feita uma corrente integrativa. Pedimos que 

cada participante-narradora escolhesse uma cor de papel dupla face, cortasse em forma de elo 

de corrente e escrevesse uma palavra, expressando assim, o que esperavam da pesquisa. 

Vejamos as expectativas de cada uma: Taynar – felicidade; Thaís – prática; Gersilar – 

perseverança; Natália – amor; Janaylen – animação; Larissa – aprendizado; Iara – 

participação. Ao final, foi formada a corrente integrativa (Figura 23), que contribuiu para os 

planejamentos dos próximos encontros.  

O segundo encontro, aconteceu em 14 de outubro de 2017 e teve como tema o painel 

fotonarrativo. Quando planejamos este encontro, primeiramente, nos fizemos algumas 

perguntas: o que uma fotografia pode nos contar? Em educação, de que forma a fotografia 

pode contribuir para a pesquisa? Quais sentimentos e percepções são originados a partir da 

observação a uma fotografia? A fotografia proporciona recordações e ativa à memória? Essas 

são indagações que esperamos responder com o olhar voltado para a composição do painel 

fotonarrativo que se segue. Com Delory-Momberger (2006, p. 114), ampliamos as leituras 
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acerca da contribuição da fotografia nas pesquisas em educação, e obtivemos respostas que 

indagamos na introdução do presente encontro, uma vez que esta: 

 

[...] representa uma categoria de experiência que permite, ao lado de outras formas 

de percepções vividas (cognitivas, sensíveis, afetivas), interpretar situações e 

acontecimentos. Esta forma de biografização, quer dizer, de escrita da vida, propõe 

um quadro de estruturação e de significação da experiência pela qual o indivíduo se 

atribui uma figura no tempo, isto é, uma história que ele relaciona a si mesmo. 

 

Figura 26 – Corrente integrativa. 

Fonte: elaborada pela autora. Arquivo pessoal. 

 

Nesse sentido, a fotografia representada por meio da narrativa visual dá vez e voz 

à memória, e permite que o sujeito reconstrua a sua história num entrelaçamento que envolve 

recordação, passado e presente (Figuras 27 e 28). 
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Figura 27 – Painel fotonarrativo  
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Fonte: elaborado pela autora. Acervo das participantes. A -Taynar, B- Larissa, C – Gersilar. 
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Figura 28 – Painel fotonarrativo (continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora. Acervo das participantes.  A - Iara, B – Janaylen, C – Thais, D – Natália. 

 

 

 

A 

B 

C 

D 



74 

 

 

O encontro teve início com as participantes-narradoras reunidas em torno da 

mesa. Foi um momento de diálogo, seleção das fotografias, descontração e partilhas de 

memórias com o grupo. Após seleção, dirigiram-se para o segundo momento do encontro, ou 

seja, a elaboração do painel fotonarrativo, apresentaram detalhes contidos em algumas 

fotografias e rememoraram suas vivências. “Cada fala, cada experiência narrada reflete uma 

imagem. [...] Cada detalhe remete a uma imagem para os narradores e outra diferente para os 

ouvintes” (ARAÚJO, 2012, p. 123-124). Com este encontro, vimos que, as narrativas 

elaboradas com o suporte das fotografias são recheadas de acontecimentos individuais e 

coletivos que se cruzam a todo instante, e fazem parte de um amplo território cultural. 

Quando organizamos esse encontro, disponibilizamos fazer também impressões 

das fotografias que as participantes-narradoras julgaram necessárias para a composição dos 

seus paineis, uma vez que, por conta das tecnologias como whatsapp, facebook, instagran, 

essa prática tem diminuído bastante, como foi o caso de Ysis.  

Consideramos o painel fotonarrativo de suma importância e destacamos que este 

contribuiu para os demais encontros, pois essa forma de se conceber a narrativa de si vai 

abrindo espaço para se explorar outras possibilidades. Com Delory-Momberger (20018, p. 

35), aprendemos que na biografização, “o ser humano apropria-se de sua vida e de si mesmo 

por meio de histórias. Antes de contar essas histórias para comunicá-las aos outros, o que ele 

vive só se torna sua vida e ele só se torna ele mesmo por meio de figurações com as quais 

representa sua existência”.  O painel fotonarrativo foi o fio condutor para que as participantes-

narradoras rememorassem as suas experiências existenciais e formadoras. 

Concluímos o segundo encontro com uma atividade avaliativa, a qual cada 

participante-narradora fez uma integração dos momentos vivenciados das colegas da pesquisa, 

e afirmaram que ajudou bastante nos seu rememorar. Destacaram semelhanças e diferenças na 

caminhada, principalmente no trajeto da experiência religiosa. Compartilharam também, em 

que ponto a atividade mais lhe tocou, e relataram elementos adormecidos no tempo. 

O terceiro encontro, ocorreu em 27 de outubro de 2017 e teve como objetivo a 

produção da narrativa oral. Na acolhida e presentificação as participantes-narradoras sentaram 

em círculo, usaram o óleo de rosas brancas e ouviram a música acalmar a mente e relaxar, 

para ajudar na concentração das narrativas de si.  

Em seguida, na sensibilização, propusemos a leitura do poema Eu não sou você, 

você não é eu (Anexo A), de autoria de Madalena Freire. Enumeramos o poema em vários 

fragmentos coloridos, e as deixamos livres para fazerem a escolha deste. Na sequência, cada 
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participante-narradora leu os seus fragmentos e narrou identificações com o texto. Para 

concluir a atividade, montaram o poema e fizeram uma releitura. 

Já o terceiro momento do encontro, a biografização (DELORY-MOMBERGER, 

2008) foi narrado a partir da reflexão disparadora: fazendo um balanço das suas experiências 

religiosas, diga como elas colaboraram para você ser a pessoa que é hoje, destacando as 

vivências no Vale do Amanhecer (Figura 29). Cada membro teve até 30 minutos para fazer a 

narrativa oral, que foi gravada e transcrita pela pesquisadora com acompanhamento das 

adeptas. Compreendemos que o ideal seria que cada uma tivesse feito a sua transcrição, pois, 

nesse processo já se vivencia a objetivação do trabalho, e possíveis ajustes para a sua edição. 

Contudo, foram analisadas as condições materiais, em especial as dificuldades em relação ao 

tempo de algumas delas. Como toda pesquisa acadêmica, é preciso dar prioridade aos prazos 

que são estabelecidos para cada etapa que vai se constituindo a tese.  

 

Figura 29 – Questão disparadora da narrativa oral da experiência religiosa 

 

              Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa.                                        

 

Com Olinda (2017, p. 235), afirmamos que os aspectos metodológicos, éticos e 

epistemológicos, orientaram as narrativas de si, tendo os seguintes aspectos como 

fundamentais: 

 

a) Respeito profundo pela pessoa que narra, vendo-a como sujeito e não apenas 

como informante; b) compreender a narrativa como ato humano e humanizador 

que envolve temporalidades, busca de sentido e encontros sociais, tendo, assim, 

clareza de sua função integradora e propiciadora de sentido; c) orientar-se pelo 
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paradigma singular-plural, vendo na narrativa individual, não um exercício 

intimista, mas uma síntese possível para aquele momento, de um ser social; d) 

saber que a narrativa precisa passar pelo crivo reflexivo e analítico [...] operação 

que se realiza numa relação inter-subjetiva entre entrevistada(o)/narradora(or) e 

entrevistadora(o)/narratária (o); e) não confundir as atividades heurísticas e 

formativas próprias do trabalho com histórias de vida, com terapias; f) saber que 

o rigor exigido [...] deve conviver com as emoções, com a intuição, com a 

sensibilidade e criatividade, pois incorporamos intencional e claramente a 

subjetividade e a historicidade ao processo de pesquisa; g) entender que as 

dimensões autopoiética e performática da narrativa de si podem levar a 

transformações na vida de quem narra.  

 

A pesquisa (auto)biográfica em educação convida ainda, o entrevistado a tornar-se 

um pesquisador de si (OLINDA, 2017), logo, a relação entre pesquisador e sujeito narrador 

deve ter como marca o diálogo, a intersubjetividade. Para iniciar as narrativas de si, 

procuramos deixar as participantes à vontade para decidirem quem iniciaria a primeira fala, e 

como se daria a sequência destas.  

É importante ressaltar que ao concluir a narrativa de si, cada participante se 

reportou ao grupo e disse: eu me aceito como eu sou, eu aceito vocês, como vocês são. 

Concluímos o encontro com a dinâmica da mala da memória, que se deu da 

seguinte forma: em gratidão pela escuta amorosa do grupo, cada membro recebeu uma 

pequena mala de plástico vazia, foi solicitado que escolhesse uma colega e fizesse uma 

reflexão sobre a sua narrativa, e colocasse um ingrediente/sentimento e a presenteasse (Figura 

30).  

 

Figura 30 – Encerramento do terceiro encontro  

 

 

Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa.                                        
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Essa atividade proporcionou muitos abraços, risos e emoções pelas partilhas do 

encontro com destaque para as experiências religiosas no Vale do Amanhecer.  

Num clima de partilhas, afirmamos a alegria de vivenciarmos o quarto encontro, 

que realizou-se em 18 de novembro de 2017 e foi nomeado de colaboração narrativa. O 

momento foi de grande expectativa, uma vez que as narrativas já haviam sido transcritas, 

impressas, lidas e relidas, todavia, era chegada a hora de olhar novamente para elas através 

das lentes das colegas. Tivemos a orientadora como mediadora deste encontro, o que para 

mim, foi extremamente importante, pois foi a primeira vez que trabalhei com pesquisa 

(auto)biográfica, algo desafiador, que nos convida a criar e recriar a todo instante, uma vez 

que a centralidade dessa abordagem propõe “[...] a aproximação entre escrita de si e 

aprendizagem” (Delory-Momberger, 2008, p. 15). 

Sempre me indaguei como deveria proceder aos encontros, de forma que estes 

dialogassem com o proposto pela temática, e ao mesmo tempo, fossem dinâmicos. Conversei 

com a orientadora, e ela sugeriu: que tal promovermos um chá de camomila, para lançarmos 

uma conversa entre mulheres? Confesso que fiquei encantada com a ideia, e logo providenciei 

os preparativos. Dessa forma, denominamos a acolhida e presentificação: “a camomila deseja 

falar com as mulheres”. Vejamos a imagem na Figura 31: 

 

Figura 31 – Acolhida e presentificação 

 

                         Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa.                                        
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As participantes-narradoras receberam um sachê de camomila com a mensagem: 

“a camomila deseja falar com as mulheres”, de autoria de Palmira Margarida, em seguida, 

tomaram o chá.  Fiz a leitura do texto que explica os benefícios da camomila, e a profa. Dra. 

Ercília, continuou explicando os objetivos do encontro supracitado. 

Na sequência, a profa. Dra. Ercília leu o texto Espaço para voar (Anexo B) de 

autoria de Rubem Alves, e fez uma análise em relação à escuta amorosa no tocante à 

colaboração narrativa. Foi servido o lanche, e as participantes-narradoras foram reunidas em 

dupla para as colaborações narrativas.  

Explicamos os passos do segundo momento do encontro e acompanhamos as 

duplas, fazendo intervenções quando necessário. Entregamos a programação do encontro com 

destaque especial para a acolhida. Orientamos para que cada adepta desse um título ao seu 

texto, e relembramos a reflexão disparadora que impulsionou a narrativa oral da experiência 

religiosa. Reforçamos, ainda, que a narrativa devia ser socializada no último encontro, 

podendo acrescentar frases da fundadora do Vale, do mentor espiritual Pai Seta Branca, 

demais mentores, ou de teóricos, ressaltamos que estas podiam servir também como epígrafes 

dos seus textos. As sugestões das colegas foram anotadas num caderno narrativo, que 

ganharam no primeiro encontro da pesquisa.  

Assim como o diário de itinerância é fundamental para o pesquisador (BARBIER, 

2007), o caderno narrativo ajudou as participantes-narradoras a reunirem os diversos retalhos 

que perfazem as suas narrativas, sobretudo a acolher e anotar as observações feitas pelas 

colegas, pois, “a escrita da narrativa mobiliza no sujeito uma meta-reflexão e exige uma 

tomada de consciência em relação à narrativa oral, remetendo o sujeito a constantes desafios 

em relação a suas experiências e a posições tomadas” (SOUZA, 2006, 142). 

É chegado então, o momento da colaboração narrativa em duplas, ou seja, a 

leitura e acolhida da narrativa da experiência religiosa e possíveis acréscimos (Figura 32): 
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Figura 32 – Colaboração narrativa 

  

  Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa.                                        

 

Com essa experiência vimos que, “a narrativa do outro é um dos lugares onde 

experimentamos nossa própria construção biográfica” (DELORY-MOMBERGER, 2008, p. 

22). O encerramento foi feito através de um círculo que também foi mediado pela orientadora 

da pesquisa. Ela pediu para que cada participante-narradora destacasse momentos dos 

encontros que mais contribuíram para os seus aprendizados, e que escolhessem um nome de 

um mentor espiritual do Vale que possuem afinidade, e que tem lhes ajudado na caminhada 

religiosa, e narrassem para o grupo. 

O quinto encontro teve como temática geradora o significado do canto da 

falange missionária, que foi realizado em 24 de novembro de 2017, iniciando-se as 14h e 

concluindo-se as 18h:30min., também no aconchego da pesquisa. Foi uma tarde recheada de 

alegrias, afetos e troca de saberes. Através da confecção de mandalas, as participantes-

narradoras puderam expressar os significados e sentidos que possuem o canto de suas 

falanges. Nessa atividade, pudemos perceber que: “[...] a dimensão reflexiva do procedimento 

biográfico permite tratar a formação do sujeito como objeto de pesquisa, trabalhado numa 



80 

 

 

prática socializada da narrativa, a qual se beneficia da implicação mútua dos participantes da 

interlocução” (Delory-Momberger, 2008, p. 22). 

A acolhida e presentificação foram feitas com a massoterapeuta Kátia Siebra por 

mim convidada27. Ela reuniu as participantes-narradoras em forma de círculo, e fez a 

dinâmica “mãos que dá e mãos que recebe”, tendo como recursos galhos de arruda e essência 

de rosas brancas. Em seguida, foi entoado o hino mântrico consagração dos mestres (Anexo 

B) do Vale do Amanhecer. Vejamos a imagem e a condução deste encontro na (Figura 33):  

 

Figura 33 – Círculo da acolhida e presentificação 

 
          Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa.                                        

 

A condutora disse para as participantes-narradoras que aquele era um momento de 

intercâmbio energético para a consolidação dos laços de colaboração no grupo. Sabemos que 

no Vale tem gente que vem de bairros e ou cidades distantes, e tem gente que mora na 

comunidade. Todas, socializaram saberes relativos à experiência religiosa. Reunidas em 

círculo, fizemos a dinâmica das mãos, explicamos que a mão direita doa e a esquerda recebe. 

Inicialmente, elas receberam o óleo numa única mão. Se não recebemos algo de alguém, 

recebemos do universo, doar e receber é o que mantém as pessoas vivas. Pedimos que cada 

                                                 
27 O convite foi feito, em face da necessidade de uma profissional que tivesse conhecimento sobre a utilização 

em grupo das mandalas. 
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uma olhasse para a colega da direita, e expressasse um sentimento. Como vimos, a dinâmica e 

sua integração “[...] parte da compreensão dos sentidos e das experiências vividas pelo 

sujeito-narrador, a partir de suas vivências individual e coletiva” (SOUZA, 2006, p. 140). Na 

sequência, a massoterapeuta Kátia Siebra solicitou às participantes-narradoras que dividissem 

conosco o que doariam para a pesquisa. 

Na sequência, Kátia fez a leitura do texto o universo das mandalas (Anexo C) de 

autoria de Cristina Leal, seguida de uma reflexão, reforçou que as mandalas são vistas como 

atividades ritualísticas, e que nesse contexto seria trabalhada a partir da representatividade do 

canto de cada falange pesquisada. Enfim, teve a marca da singularidade e das concepções de 

cada uma, reforçou, ainda, que as mandalas são também meditativas. Neste enfoque, 

consideremos, o que o guia das tecnologias educacionais da educação integral e integrada e da 

articulação da escola com seu território, fornecida pelo Ministério da Educação (2013, p. 27), 

evidencia sobre mandalas: 

  

Trabalha na perspectiva da pesquisa-ação, compreendendo a dimensão da ação 

associada ao seu monitoramento. Nasce de processos participativos, elaborados 

através de diversas práticas, envolvendo professores, comunidades, parceiros, 

escolas, agentes de cultura. É perseguida uma prática solidária, na qual todos são 

simultaneamente autores e agentes da educação.  

 

Ressaltamos que fazer uma mandala28 é cumprir também um ritual, então, 

pedimos que voltassem cada vez mais para si. Perguntamos se alguém do grupo já havia feito 

uma mandala, e todas disseram que não. Informamos que, por mais que tivessem planejado 

em casa como queriam fazer as suas mandalas, era chegada a hora de permitir que estas se 

comunicassem com elas, portanto, deixassem que esse momento fluísse com leveza (Figura 

34). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Nesse encontro, tivemos a presença do filho de Larissa que tem 05 anos, ele pediu para fazer a sua mandala, 

disponibilizamos material e os ajudamos. Ao final, ele apresentou a mandala com bastante entusiasmo para o 

grupo.  
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Figura 34 – Mandala do canto da falange missionária 

  

  

  

 

Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa. A - Taynar, B - Gersilar, C - Larissa, 

D - Iara, E - Janaylem, F - Thaís, G - Natália                                 

 

No Vale do Amanhecer, em vários rituais, as adeptas fazem os seus cantos. 

contudo, antes de proferi-lo, elas narram a emissão, uma espécie de texto com vários códigos 

indicativos das suas consagrações, ou passos iniciáticos dados na Doutrina. Conversamos um 

pouco sobre o significado da emissão e canto, porém as mandalas foram apenas sobre o canto 

da falange missionária.  

Quando orientamos as participantes-narradoras acerca do referido encontro, 

G 

A B 

C D 

E F 
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Larissa e Gersilar, disseram que, falanges missionárias como as Nityamas e as Mayas 

possuem mais de um canto. Antecipadamente, pedimos que escolhessem apenas um canto 

para expressá-lo na mandala. Explicamos que podiam também providenciar material de 

acordo como gostariam que suas mandalas ficassem, todavia, fornecemos uma variedade de 

materiais, são eles: folhas de papel coloridos, tesoura, cola, cola quente, imagens diversas, 

entre elas, de mentores espirituais do Vale do Amanhecer, fitilhos coloridos, revistas, pinceis, 

tinta guache, giz de cera, agulhas, linhas de costura, bijouterias, retalhos coloridos, retalhos de 

renda, papel crepom, papel veludo, cartolinas, lápis, pincel, EVA, papel dourado e etc. Em 

seguida, foi realizada a confecção das mandalas. 

Ao final, pedimos que cada uma expressasse uma palavra em forma de respeito 

pela escuta das colegas, pois, conforme Delory-Momberger (2008, p. 22), “[...] a narrativa do 

outro é um dos lugares onde experimentamos nossa própria construção biográfica”. 

Finalizamos o referido encontro, citando a palavra de Natália – energia; Iara – água; Taynar – 

experiência; Janailen – amor; Thaís – vitalidade; Gersilar – paz; Larissa – gratificante, e 

desejamos que toda vez que elas narrem os seus cantos nos rituais do Amanhecer, 

ressignifiquem às suas experiências religiosas. 

O sexto encontro ocorreu no dia 14 de dezembro de 2017. Neste dia, a pesquisa 

foi direcionada para o tema gerador: dificuldades vivenciadas no cotidiano da Doutrina do 

Amanhecer (Figura 35).  

Tivemos a dinâmica do nó como acolhida e presentificação. Para desenvolvê-la, 

formamos um círculo no centro da sala e pedimos que as participantes-narradoras dessem as 

mãos. Ao som de uma música, elas caminharam livremente. Após nosso sinal, pararam de 

andar, e sem sair do lugar cada uma teve que alcançar novamente a mão direita e a mão 

esquerda da colega, conforme estavam inicialmente no círculo.  

Algumas conseguiram, outras tiveram bastante dificuldade. Após dado o nó, 

solicitamos que, com calma retornassem ao círculo inicial, pois, nesse contexto, esta objetivou 

que as pessoas compartilhassem dificuldades, fazendo um elo com as 

experiências/aprendizagens enfrentadas (Figura 35).  

Na sensibilização, propomos duas reflexões: a leitura do texto: Tia Neiva 

narrando às dificuldades enfrentadas no cotidiano da Doutrina do Amanhecer (Anexo D) que 

se encontra no livro, Autobiografia missionária; e dois vídeos: Tia Neiva – aula de 

desenvolvimento; Armar contra si mesmo (parte 02). 
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Figura 35 – Dinâmica do nó 

   

            Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa. 

 

Na etapa da biografização, as narrativas foram ao encontro das dificuldades 

enfrentadas como adeptas/jaguar na vida comunitária do Vale do Amanhecer. Após esse 

momento, entregamos a cada participante-narradora o poema sou feita de retalhos (Anexo E), 

de autoria de Cora Coralina. 

Neste momento, as narrativas demandam mais tempo, pois, há uma “produção 

autopoiética pela narrativa oral, escrita e imagética em interação/transação com o outro” 

(OLINDA e LIMA, 2018, p. 3). Na integração experiencial (autoavaliação), realizamos “a 

dinâmica do fósforo”. Cada participante-narradora fez um balanço deste encontro de forma 

sintética, concluindo a fala apenas quando o palito de fósforo apagava. Em seguida, de mãos 

dadas, cantamos a música como uma onda, (Anexo F) do cantor Lulu Santos. 

Os hinos mântricos29 do Vale do Amanhecer foram tratados no sétimo encontro, 

que foi realizado em 21 de dezembro de 2017, nos horários entre 14h e 18h e 30 minutos. 

Observamos que nos rituais os adeptos estão sempre entoando os mantras, aos sábados, há 

uma corte realizada pelas crianças, que também pertencem às três falanges pesquisadas. 

Sendo assim, fomos até as suas mães, e pedimos autorização para que Nityamas, Gregas e 

Mayas, participassem do referido encontro.  

                                                 
29 A Doutrina disponibiliza para seus adeptos uma coletânea de hinos mântricos para serem cantados em vários 

rituais. Cf: (ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTÃ, 1991).  
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No espaço destinado à exposição de figuras e objetos (Figura 36), quatro crianças 

receberam as participantes-narradoras e fizeram a acolhida e presentificação, entoando assim, 

três mantras.  

 

Figura 36 – Painel com objetos/símbolos 

 

Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa. 
 

Na sensibilização, preparamos um painel com os hinos mântricos do Vale do 

Amanhecer. Estes foram retirados do livro dos mantras que os adeptos usam no 

desenvolvimento de vários rituais, conforme imagem abaixo. Reunimos as participantes-

narradoras e pedimos que escolhessem apenas um hino mântrico (Figura 37) que mais se 

identificam. 

Figura 37 – Painel hinos mântricos 

 

 Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa. 
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Após seleção destes, estas foram solicitadas a escolher objetos ou figuras que 

continham símbolos diversos que possuem significado com os mantras, vejamos (Figura 38): 

 

Figura 38 – Exposição dos objetos  

                 

 

 

 

 

           

           

                   

 

 

 

 

 

                     Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa. 

 

Cada participante-narradora entoou o hino mântrico que mais se identifica nos 

rituais, e expressou para o grupo o seu sentimento e importância. Para Delory-Momberger 

(2008, p. 22), o biográfico é “[...] uma categoria da experiência que permite aos indivíduos 

integrar, estruturar, interpretar situações do vivido”.  

Na etapa da integração experiencial, ao som da música Aquarela, estas pintaram 

um quadro com tinta guache e acrilex, reunindo assim, os elementos que mais expressaram as 

suas narrativas acerca do hino mântrico de suas preferências. Em seguida, socializaram com 

as colegas da pesquisa (Figura 39). 

Em clima natalino, organizamos um painel com cartões de natal e convidamos as 

participantes–narradoras para uma confraternização, seguido de um lanche especial para 

encerrarmos os encontros do CRB do ano de 2017.  

Utilizamos a música, Então é Natal da cantora Simone. Neste dia, procuramos 

deixar a data do encerramento (último encontro) programada, no entanto, obtivemos três datas 

agendadas. Algumas participantes-narradoras pediram que não houvesse encontro no mês de 
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janeiro, em virtude das férias. No grupo do whatsapp, tivemos que entrar em contato várias 

vezes até conseguirmos realizá-lo.  

 

                                                   Figura 39 – Quadros 

A B C 
             D 

 

 

E 

              

F 

 

G 

Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa. A – Natália, B – Taynar, C – Thais, D – Gersilar, E – Janaylen, F 

– Larissa, G – Iara 

 

No oitavo encontro, encerramos o CRB, realizando uma síntese integradora final 

em que “as participantes fizeram um balanço de suas aprendizagens experienciais, destacando 

aquelas que foram fundadoras e aquelas mais significativas na sua trajetória religiosa” 

(OLINDA E LIMA, 2018, p. 14). Este se deu no dia 03 de março de 2018, porém, no início 

do mês de abril, tivemos que fazê-lo novamente, ou seja, com três participantes-narradoras 

que faltaram o encerramento. Diferentemente dos demais encontros, este aconteceu no 

Pequeno Pajé, espaço destinado à evangelização das crianças do Amanhecer.  
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Esse encontro propiciou também à verbalização dos projetos de vida de cada uma, 

em especial, aqueles ligados ao itinerário religioso. Com o aledá da experiência religiosa 

(primeiro encontro), abrimos o ciclo desta pesquisa. Dessa forma, na acolhida e 

presentificação, não poderíamos proceder diferente, propusemos, então, o fechamento deste 

ciclo.  Em forma de gratidão a todos que direta e indiretamente contribuíram para o feito 

dessa pesquisa, em especial, às participantes-narradoras, pedimos que escolhessem imagens 

de mentoras e mentores que representam as falanges pesquisadas, e se dirigissem para o 

espaço que fica afixado o quadro das entidades espirituais Vovô Agrepino e Vozinha Marilú 

(responsáveis pelos trabalhos das crianças), e formassem o aledá da gratidão. Eu e a 

orientadora, participamos também dessa atividade, pois, quando adentramos num espaço 

sagrado, é preciso pedir permissão ao responsável pela estrutura física daquele lugar, bem 

como, aqueles que conduzem o mesmo espiritualmente, e assim o fizemos. 

Iniciamos a montagem com a orientadora da pesquisa, que escolheu as imagens de 

Pai Seta Branca e Mãe Yara (entidades espirituais condutoras da Doutrina do Amanhecer) 

(Figura 40): 

 

 

Figura 40 – Montagem do aledá da gratidão 

                    

            

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa 
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Continuando, na sensibilização, a profa. Ercília formou um círculo e pediu que 

cada participante fechasse os olhos e fizesse mentalmente os seus agradecimentos, e desejou 

que continuassem sendo assistidas pelos seus mentores (Figura 41).  

 

Figura 41 – Círculo do agradecimento 

 

             Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa. 

 

Para a biografização, importante fase do referido encontro, esta se deu com a 

“metáfora da árvore” (OLINDA, 2009), a qual as participantes-narradoras compartilharam as 

experiências fundadoras, formadoras e expectativas futuras. Os recursos didáticos que 

usamos, foram: sete papeis madeira com a pintura de uma árvore, estes foram afixados na 

parede, para que elas pudessem colar os elementos escritos acerca das suas narrativas, ou seja, 

desenhos em forma de nuvens, maçãs, flores e folhas.  

Explicamos para as participantes-narradoras que os elementos a serem expressos 

na “metáfora da árvore” deviam ter a seguinte distribuição: flores na raiz (para representar a 

sustentação da vida, as experiências fundadoras, as pessoas e as instituições que foram 

fundamentais nas suas vidas); folhas no tronco (para exprimir os eventos, acontecimentos 

que ajudaram na caminhada, os aprendizados que já conquistaram na Doutrina); maçãs na 

copa (diz respeito os aprendizados, as experiências formadoras, os frutos e as conquistas 

obtidas, como por exemplo, um desapego material, um projeto realizado); nuvens 

(representam os sonhos e projetos que desejam alcançar). Orientamos também, que estas 
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deviam expressar alegrias, perdas, obstáculos enfrentados, tristezas, pois tudo isso se chama 

formação (JOSSO, 2010). 

Vejamos a imagem que representou a “metáfora da árvore” e os elementos que a 

compuseram (Figura 42): 

 

Figura 42 – Metáfora da árvore 

  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa. 

 

Foi dado um tempo para que as participantes-narradoras escrevessem em cada 

elemento citado acima, levando em conta também o que evidenciaram no texto da narrativa 

oral da experiência religiosa (terceiro encontro). Olinda (2016, p. 48) adverte que, “a tentativa 

de compreensão da experiência religiosa exige que consideremos o ser humano em sua 

multidimensionalidade”. Assim sendo, estas, colaram os textos nas suas árvores, e de forma 

individual, narraram para o grupo. Vejamos a composição das árvores das sete participantes-

narradoras (Figura 43): 
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Figura 43 – Painel das experiências fundadoras, formadoras e expectativas futuras 
 

 

      Fonte: elaborado pela autora. Acervo da pesquisa. 

 

Na integração experiencial, propomos à dinâmica: “Que bom... Que pena... Que 

tal...,” (Anexo G) que enfatizou a trajetória do nosso CRB. Ouvimos a música, eu te desejo, 

da cantora Flávia Wenceslau, seguido de um lanche, entrega das lembranças e buquês de rosas 

a cada participante-narradora (Figura 44). 

Encerramos o CRB no “aledá da gratidão”, que propiciou muitos abraços, 

emoções e agradecimentos. Ao analisar os encontros do CRB, apontamos os seguintes 

aspectos: a compreensão sobre os efeitos formadores da narrativa de si, o contato com colegas 

em outro espaço, além do templário, permitindo assim, que dialogassem mais com colegas do 

próprio grupo e de outras falanges, pois no Vale a maioria dos rituais são longos, a pesquisa 

contribuiu para que fizessem um balanço acerca das suas vidas, com destaque para a 

experiência religiosa vivida no Vale e em especial na falange, reflexão das experiências 

realizadas no espaço religioso: como missionárias, mães, filhas, estudantes e profissionais, a 

importância do Vale do Amanhecer para as suas vidas e o reconhecimento do 

desenvolvimento espiritual por meio da falange. As participantes-narradoras elencaram, ainda, 

aprendizados singulares no que diz respeito às experiências religiosas, que só foram possíveis 

de serem percebidas, a partir dos encontros do CRB.  

 



92 

 

 

Figura 44 – Encerramento do Círculo Reflexivo Biográfico (CRB) 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fonte: elaborado pela autora. Acervo da pesquisa. 

 

 

Durante o CRB, em vários momentos, a presença do feminino foi mencionada 

pelas participantes-narradoras. Neste enfoque, para compreendermos melhor o papel da 

mulher no Vale do Amanhecer, realizamos no dia 23 de março de 2019 nos horários entre 8h e 

12h o Círculo Reflexivo Temático (CRT). Iniciamos o CRT solicitando as participantes-

narradoras que escolhessem uma imagem de uma entidade espiritual feminina que mais se 
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identificam e colassem numa folha de papel madeira e atribuísse três características, conforme 

segue: 

✓ A Grega Gersilar escolheu Tia Neiva: desafiadora – batalhadora – inovou a sociedade 

como mulher e missionária; 

✓ A Maya Iara elegeu Mãe Yemanjá: pureza – mãe de todas as mulheres – assiste vários 

segmentos religiosos;  

✓ A Nityama Larissa e a Grega Thaís escolheram Mãe Yara. Para Larissa ela é forte – 

doce – força do sol; Para Thaís ela é a mãe dos doutrinadores - razão e doçura – papel central 

na Doutrina; 

✓ A Nityama Natália elegeu a Princesa Jurema: companheira – fiel – sensata; 

✓ A Maya Taynar optou pela Virgem do Sol: guerreira – iluminada - bonita 

✓ A Nityama Janaylen atribuiu a Mãe Magdala: firmeza no olhar - determinação na sua 

história de vida – amor. 

Exibimos o painel com as referidas entidades espirituais, na ordem em que foram 

apresentadas pelas participantes-narradoras, conforme mostrado na Figura 45. 

Após a construção do painel, problematizamos as características atribuídas a cada 

figura feminina, e pedimos que nos dissessem por que se identificam com as entidades 

supracitadas. Em seguida, fizemos a pergunta norteadora: Qual é o papel da mulher no Vale 

do Amanhecer? A pergunta geradora proporcionou um grande diálogo, e em alguns casos 

detectamos concordâncias e discordâncias nas concepções, bem como expressaram com 

detalhes as vivências compartilhadas pelas mulheres no espaço doutrinário, conforme 

veremos no capítulo 6 desta tese. 
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Figura 45 – Painel entidades espirituais femininas 

 

 

Fonte: Muyata do Amanhecer (2018), ABEVANO (2018). 

 

A seguir, apresentamos a metodologia utilizada para a análise do corpus da 

pesquisa. 

 

2.8 A análise textual discursiva (ATD): uma “tempestade de luz” 

 

A terceira fase da pesquisa foi de análise do corpus produzido no trabalho de 

campo em dois momentos interligados: a) no processo coletivo de biografização que resultou 

nas narrativas da experiência religiosa das sete participantes-narradoras e nas anotações do 

diário de itinerância; b) nas entrevistas individuais feitas com os mestres e ninfas 

apresentados no capítulo 4. Em ambos os casos tratavam-se de narrativas tecidas numa 

relação dialógica, cujos textos finais foram lidos como totalidade de sentido a representar 
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uma “síntese do heterogêneo” (RICOEUR, 1994).  

Nos registros do diário de itinerância procuramos anotar e comentar os 

aprendizados decorrentes da experiência investigativa em campo, conforme orientações de 

Barbier (2007). Na análise, construímos quadros para a visualização da unitarização e da 

categorização, conforme recomendado por Moraes (2003) e Moraes e Galiazzi (2011). 

Na análise textual discursiva (ATD), a dinâmica proposta consiste numa análise 

para a compreensão das vozes dos sujeitos, atribuindo assim, parâmetros interpretativos e de 

significações. Para Moraes e Galiazzi (2011, p. 12-13) a ATD envolve vários elementos 

procedimentais e é concebida: 

 
[...] como um processo auto-organizado de construção de compreensão em que 

novos entendimentos emergem a partir de uma sequência recursiva de três 

componentes: a desconstrução dos textos do “corpus”, a unitarização; o 

estabelecimento de relações entre os elementos unitários, a categorização; o captar 

o emergente em que a nova compreensão é comunicada e validada. [...] Nesse 

processo a escrita desempenha duas funções complementares: de participação na 

produção das novas compreensões e de sua comunicação cada vez mais válida e 

consciente.  

 

Os autores citados comparam o processo de interpretação e de análise a uma 

“tempestade de luz”, pois o mesmo “consiste em criar as condições de formação desta 

“tempestade” em que, emergindo do meio caótico e desordenado, formam-se “flashes” 

fugazes de raios de luz sobre os fenômenos investigados [...]” (MORAES e GALIAZZI, 

2011, p. 12-13).  

Neste enfoque, enquanto metodologia de análise de dados, a ATD apresenta-se 

como possibilidade de compreensão das narrativas de si, pois sabemos que “[...] na pesquisa 

nada chega pronto nas mãos do pesquisador, tem-se muito labor na problematização e 

teorização de um objeto de estudo” (ARAÚJO e LIMA, 2017, p. 94). Dessa forma, o 

primeiro passo, a unitarização (desconstrução dos textos), deve se levar em conta a 

subjetividade e as concepções teóricas de quem pesquisa, pois, os resultados das produções 

têm a marca da sua autoria. No segundo passo, a categorização (organização de relações 

oriundas dos elementos da unitarização), constitui-se fundamental, “[...] evidenciando assim, 

os níveis de categorização que surgem no decorrer de um procedimento analítico, permitindo 

ao pesquisador o retorno ao ponto inicial com nova configuração e, sobretudo a relação com 

as identidades de um texto” (ARAÚJO e LIMA, 2017, p. 95). 

Como metodologia analítica, a ATD exige do pesquisador a percepção no alcance 

dos dados e a elaboração categorial. Este rigoroso exercício proporciona um novo olhar para 

a seleção, tratamento e interpretações das demais fases que surgem numa pesquisa. 
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2.9 Análise em história oral: transcriação e colaboração 

 

No tratamento das entrevistas seguimos três fases propostas por Meihy e Holanda 

(2014), são elas: “transcrição, textualização e transcriação”. Em seguida apresentamos cada 

fase detalhadamente.  

Na fase 1, transcrevemos a narrativa gravada, incluindo as perguntas e respostas 

na íntegra.  

Na fase 2, textualização, são “[...] eliminadas as perguntas, tirados os erros 

gramaticais e reparadas as palavras sem peso semântico” (MEIHY e HOLANDA, 2014, p. 

142). Ainda de acordo com os autores retrocitados, devemos identificar o “tom vital da 

entrevista”. Este consiste em “requalificar a entrevista, segundo sua essência. Porque se parte 

do princípio que cada fala tem um sentido geral mais importante (p. 142)” sendo tarefa do 

pesquisador “[...] estabelecer o texto, entender o significado desta mensagem e reordenar a 

entrevista segundo este eixo (p. 142)”. O estabelecimento do “tom vital” indica o que poderá 

ser excluído do texto na fase seguinte, a da transcriação. 

Para Meiry e Holanda (2014, p. 133), “o conceito de transcriação é uma mutação, 

“ação transformada, ação recriada”, de uma coisa em outra, de algo que, sendo de um estado 

da natureza, se torna outro”, dando nova forma estética ao texto original. Ainda, segundo estes 

autores, “a transcriação nos aproxima do sentido e da intenção original que o colaborador quer 

comunicar. E tudo vira ato de entendimento do sentido pretendido pelo emissor, que pode ser 

expresso tanto oralmente quanto por escrito” (p. 135). No entanto, todo o processo de 

recriação deve ser realizado a partir de regras. Segundo Evangelista (2013, p. 3): 

 
A transcriação, contudo, se apropria de recursos literários para compor um texto de 

natureza diferente de seu referente, que é a entrevista pautada no discurso oral. Ao 

compor um texto escrito resultante da interação entre dois ou mais interlocutores, 

escrito em primeira pessoa, o pesquisador assume a produção de um texto 

evidentemente diferente do oral, uma vez que os códigos utilizados são distintos. 

 

Concebemos essa fase de suma responsabilidade para o pesquisador, pois, não se 

pode perder de vista a essência, ou seja, a intencionalidade por parte de quem concedeu a 

entrevista. Desta forma, “a transcriação é assim um fundamento-chave para a história oral, 

pois, sendo ela aplicada aos estudos de grupos, comunidades e indivíduos, abandona os 

estritos caminhos da racionalidade e se abre às convenientes dimensões subjetivas” (MEIHY e 

HOLANDA, 2014, p. 136), e se apresenta como importante fase de análise de dados, que ao 

ser melhor registrada facilita a compreensão do leitor. 
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3 ASPECTOS HISTÓRICOS, ORGANIZACIONAIS E RITUALÍSTICOS DO VALE 

DO AMANHECER: UM SOBREVOO POSSÍVEL 

 

“Meriman, Vale do Amanhecer não é coisa de estudo 

não, viu? Tem que trabaiá muito; não tá pra brincadeira 

não!” (Dona Raimunda - Samaritana do Templo Patário 

do Amanhecer) 

  

Decidimos iniciar este capítulo com a sábia afirmação da ninfa Raimunda (81 

anos) para alertar os leitores sobre as dificuldades inerentes à escrita deste capítulo. O 

conhecimento mais íntimo sobre a Doutrina do Amanhecer não pode se resumir a leituras 

acadêmicas e nem mesmo a estudos doutrinários. Sendo um rico sistema de rituais e símbolos 

que se aprofundam no trabalho cotidiano, só a efetiva vivência na Doutrina permite apreender 

seu significado mais profundo. Deste modo, procuraremos apresentar, em linhas gerais, as 

bases da Doutrina do Amanhecer, de modo a situar o leitor, permitindo a compreensão das 

narrativas que serão analisadas nos capítulos seguintes. 

Importa registrar que não há intenção proselitista nesta escrita, assim como não há 

o desejo de mostrar que a Doutrina em foco é perfeita ou superior a qualquer outra. 

Comungamos com Sassi (1979, p. 34) quando faz a seguinte descrição: 

 
A ideia mais simples e mais de acordo com a realidade, que se pode ter do Vale do 

Amanhecer, é que se trata de um grupo humano, de pessoas comuns, as quais, mercê 

de suas dores e da busca de um lenitivo, para elas, decidiram trabalhar para si e para 

seu próximo, baseadas nas exortações do Mestre Jesus, resumidas numa série de 

conceitos sob o título de Doutrina do Amanhecer, que é também chamada de “O 

Evangelho do Vale do Amanhecer”. 

 

Neste capítulo abordamos os aspectos históricos, organizacionais e ritualísticos do 

Vale do Amanhecer nas suas dimensões doutrinária e comunitária, apoiando-nos nos seguintes 

pilares: Sassi (1979,1972), Cavalcante (2000, 2011), Reis (2008), Coelho (2006), Silva 

(2009), Guerriero (2006), Zelaya (2009), Lucena (1992), Eliade (1992). Kazagrande (2011, p. 

19). 

Apesar da centralidade da tia neiva na Doutrina em foco chamaos a atenção para o 

fato de que a criação e execução do cenário ritualístico e hierárquico não foi ideia desta, 

tampouco de Mário Sassi, pois, de acordo com seus adeptos, estas vieram por “orientação dos 

mentores, sob a liderança de Pai Seta Branca”. No que se refere à sistematização de material 

escrito sobre a Doutrina do Amanhecer, Santos (2016, p. 16-17) assinala: 
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O acervo místico (conforme os adeptos chamam o corpus doutrinário) foi 

constituído pelo empenho de Mário Sassi e a partir das intuições de Tia Neiva, 

outras contribuições religiosas também foram recebidas pelo Vale do Amanhecer, 

inclusive de correntes esotéricas da Nova Era, movimento no qual a comunidade é 

também comumente situada. 

 

A partir do referido acervo consolidaram-se os rituais que apresentamos nesse 

capítulo, uma vez que são de extrema importância para compreendermos a função das 

falanges que pesquisamos. Destacamos, ainda, inúmeras simbologias que dialogam com os 

rituais expressos ao longo desse texto. Os estudos apontam que, por ser uma Doutrina de base 

reencarnacionista, a transcendentalidade, é um termo bastante evidenciado, conforme 

expresso em Sassi (1979) repetidas vezes. Outra categoria fundamental para o estudo da 

Doutrina em pauta é a de hibridação (CANCLINI, 2001). Para este autor, o termo sincretismo 

estaria superado, pois o mesmo indica meras justaposições. Já a categoria hibridismo é 

fundante para entender a dinâmica religiosa existente no Vale. Por hibridismo, 

compreendemos “os processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que 

existiam de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas” 

(CANCLINI, 2001, p. 19). A Doutrina do Amanhecer recorre a várias simbologias de outras 

tradições religiosas, no entanto, não fica a mercê delas, pois as ressignifica, gerando um novo 

e coerente sistema. 

Apresentamos, ainda, vários rituais, mais especificamente aqueles que dizem 

respeito à participação direta das falanges missionárias pesquisadas. Comecemos agora, um 

sobrevoo possível nos elementos fundamentais para a compreensão do Vale do Amanhecer. 

 

3.1 Dados históricos: da UESB ao Templo Mãe 

 

 

A União Espiritualista Seta Branca (UESB) foi fundada em 1959, tendo como 

figura central, sua fundadora, a clarividente Neiva Chaves Zelaya, dirigida por um líder 

espiritual chamado Pai Seta Branca. Segundo a narrativa doutrinária este seria a reencarnação 

de Francisco de Assis. No livro Autobiografia Missionária, a clarividente relata a criação da 

UESB por meio da ata intitulada “histórico dos trabalhos do grupo Seta Branca”: 

 
No 12 de abril de 1959 em Brasília Núcleo Bandeirante Capital da República do 

Brasil. Seta Branca nosso mentor e guia espiritual; nos convida a formar um grupo 

de trabalhos, de caridade cristã. Este grupo segundo orientação; terá uma grande 

responsabilidade, diante de Deus. E está designado para produzir fenômenos, que 

servirão para abrir os olhos dos que não querem ver, e ouvir a palavra do Pai. 

Tomando nossas mãos com amor e carinho de pai amoroso; Seta Branca depois de 

dar todas as explicações das responsabilidades que iríamos assumir diante da 
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espiritualidade Maior. Convida-nos a meditar sobre os compromissos (assim) que se 

prestaria naquele momento. Declarando-nos que ficaria registrado nos livros 

divinos. Todos sem excitação colocando a mão direita sobre a de nosso mentor, que 

se comunicava no aparelho mediúnico de nossa dileta irmã Neiva Chaves Zelaya. 

Fizemos o juramento. Dizendo-nos o nosso amado Chefe palavras de alta 

espiritualidade. Naquele momento estava constituído o grupo da União Espiritualista 

Seta Branca. Nome este ditado pela Iara. (LUCENA, 1992, p. 31-32) 

 

De acordo com Sassi (1979), a gênese da UESB está numa comunidade que 

funcionou na Serra do Ouro, próximo à cidade de Alexânia, Goiás. Aqueles foram os 

primeiros anos da vida missionária de Neiva Zelaya. A referida comunidade contava com um 

corpo mediúnico restrito e instalações bastante precárias. De acordo com Sassi (1979, p. 17) 

“na UESB, no plano físico, o que existia era apenas um grupo de médiuns atendendo pessoas 

doentes e angustiadas, tendo sempre à frente a figura de Tia Neiva. Havia um templo 

iniciático e algumas construções rústicas, tudo feito em madeira e palha”.  

A princípio os adeptos chamavam sua líder de Irmã Neiva. Para dar início à obra 

de Pai Seta Branca a mesma contou com a ajuda de Mãe Neném, uma kardecista que foi 

fundamental nos primeiros anos de desenvolvimento de sua mediunidade. Elas romperam a 

parceria em 1964, pois ambas possuíam diferentes objetivos religiosos. Nesse contexto, Tia 

Neiva mudou-se para a cidade satélite de Taguatinga-DF, e a instituição passou a ter novo 

registro: Ordens Sociais da Ordem Espiritualista Cristã, permanecendo naquele local até o ano 

de 1969. Vários adeptos a acompanharam, bem como as crianças do orfanato organizado por 

ela. Em Cavalcante (2011, p. 58) vemos o registro de um acontecimento importante na vida da 

clarividente e do Vale do amanhecer: “Tempos depois, passou a residir na comunidade uma 

pessoa de suma importância à vida pessoal e à carreira religiosa de Neiva. Trata-se de seu 

terceiro e último companheiro, Mário Sassi, com quem Neiva passou a elaborar grande parte 

dos princípios de sua doutrina religiosa”. 

Após quatro anos em Taguatinga, foram levados a uma nova mudança, pois o 

terreno que havia sido cedido ao grupo foi requisitado pelo proprietário. Por orientação do 

líder espiritual Seta Branca foram em busca de uma nova estrutura física e desde 1969 o 

grupo encontra-se instalado a seis quilômetros de Planaltina com o nome Vale do Amanhecer, 

conhecido também por Templo Mãe. 

A princípio, as dificuldades enfrentadas pela clarividente e pelo grupo que a 

acompanhava, foram diversas. Além da escassez financeira, não existia luz elétrica, água 

encanada, nem meios de comunicação. Tampouco havia transporte para garantir a locomoção 

de médiuns e de pacientes, sem contar as péssimas condições de higiene local. Cavalcante 



100 

 

 

(2011, p. 59) informa que, com o passar do tempo, “[...] os problemas foram se resolvendo. 

Em 1970, o problema da energia foi solucionado com a vinda da água encanada e aquisição 

de um gerador a diesel. Três anos depois a luz elétrica finalmente chegou ao Vale”. 

Sassi (1979) relata que, a clarividente Neiva e os familiares que se uniram a ela, 

começaram a reivindicar escolaridade para seus filhos. Dessa forma, fundou-se a primeira 

escola do Amanhecer, juntamente com outras benfeitorias, como um salão de costura que 

ajudou a profissionalizar muitas mulheres da comunidade. Também foi construído um espaço 

para as comemorações e festividades que os ajudavam a angariar fundos para as construções 

necessárias às atividades doutrinárias e de assistência social. 

 Na capital do Brasil há uma variedade de etnias, credos, saberes e fazeres 

representados por comunidades religiosas, entre elas, o Vale do Amanhecer. Nessa terra  

mística cujo plano piloto foi desenhado pelo urbanista Lúcio Costa (1902-1998), possui a 

simbologia de um sinal da cruz, registra também os sonhos que o padre e educador italiano 

Dom Bosco30 (1815-1888) teve em 30 de agosto de 1883 sobre a “terra prometida”, ou seja, a 

fundação de Brasília. “Nesse sentido, Brasília tornou-se realmente uma cidade auspiciosa não 

apenas diante dos olhos dos católicos e místicos crentes na profecia de Dom Bosco, como 

dos não religiosos, desde a época do Brasil Colônia, com a intenção de transferir a capital do 

país para o interior do território” (CAVALCANTE, 2011, p. 42). 

Na conjuntura atual, a capital dos brasileiros enfrenta grandes escândalos de 

ordem política que afetam a saúde, a cultura e o diálogo inter-religioso. Urge que a profecia 

de Dom Bosco seja acolhida na “terra prometida que jorra leite e mel” e seja dividida em 

forma de igualdade social com os brasileiros. 

 

3.2 Estrutura organizacional da Doutrina com ênfase no Templo Patário do Amanhecer  

 

Conforme anunciado anteriormente, a estrutura organizacional e doutrinária do 

Vale do Amanhecer foi orientada pelo líder espiritual Pai Seta Branca, mentor da referida 

Doutrina, considerado o personagem de maior “expressão hierofânica do imaginário 

religioso” (REIS, 2008, p. 124) daquela comunidade. A seguir exibimos a sua imagem (Figura 

46) 31: 

 

 

                                                 
30 Para ampliar as leituras acerca da profecia de Dom Bosco, veja o site disponível em 

http://www.santuariodombosco.com.br/dom_bosco.php. 
31 Com exceção das imagens da internet, informamos que as demais fotografias deste capítulo foram registradas 

no Templo Patário do Amanhecer. 
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Figura 46 – Pai Seta Branca 

 

           Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa. 

 

Segundo Sassi (1979), outros mentores espirituais fazem parte do panteão do 

Amanhecer, entre eles: Pai João de Enoque, executivo da Doutrina, e Mãe Tildes, sua alma 

gêmea. Estes se destacam pela proximidade com Tia Neiva (Figura 47).  
 

 

Figura 47 – Pai João de Enoque e Mãe Tildes 

 

                         Fonte: Templos do Amanhecer (2018).  

 

Outras figuras importantes merecem destaque: Mãe Yara (tida sido Clara de 

Assis), o Mestre tibetano Humahã, Amanto (mentor da clarividente), Pai Tiãozinho e uma 
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infinidade de entidades espirituais que recebem os títulos de ministros, cavaleiros, guias 

missionárias, princesas e pretos velhos. Quanto ao papel da primeira, Sassi (1979) informa 

que Tia Neiva a chamava de Senhora do espaço e que a mesma teve importância fundamental 

nos primeiros anos de abertura de sua missão, quando apresentava várias resistências para 

aceitar a mediunidade. Com muito carinho e paciência ela lhe prestou bastante auxílio para 

que aprendesse a lidar com a sua clarividência, sendo ainda, imprescindível na composição e 

estrutura das falanges missionárias. Na sua autobiografia Neiva narra um diálogo que teve 

com Mãe Yara: 

 
Sim, sem luta não há evolução – dizia Mãe Yara. Falava-me deixando ver seu rosto 

lindo, que eu ficava a admirar. Porém, este dia Mãe Yara chegou mais séria: Neiva – 

disse – já fiz de tudo para chegar até aqui e penetrar seu coração; já me fiz de 

aleijada dando-lhe o nome de Adelina, mas desta vez, continuou imprimindo mais 

firmeza – saibas que o amor é a arma imponderável e invencível do espírito 

missionário, que não tem escolha. É uma divindade a tua missão, eu disse algumas 

palavras compungida e ela enérgica repeliu: - em nenhuma de suas vidas fostes 

piedosa, eis porque foi escolhida. – Me ajude – voltei a falar – me ilumine para que 

eu seja como Deus quer, e para que eu possa abandonar os tristes hábitos do meu 

passado! – Neiva! Voltou Mãe Yara – haverá por acaso quem goste de sofrer? Não 

será preciso retirar os seus tristes hábitos; o belo é o resplendor do verdadeiro, não 

saia do naturalismo, seja natural, ame o que sempre amou, e se recuse do que sempre 

recusou. A única diferença, Neiva, é saber tolerar os teus amigos e os teus amores, 

até que te faças acreditada. Este será, sim, o período mais difícil de tua missão, 

porém, só Deus conhece Deus. Fiquei alarmada e perguntei: - não conheces Deus? – 

Sim, em sua figura simples e hieroglífica, como tu conheces – fiquei sem entender e 

ela continuou: - Hieroglífica, Sim, Neiva! Deus é o poder supremo em todas as 

coisas; Deus neste planeta: nas plantas balançando o prana, no aroma da mata 

frondosa; no mar, no espaço, nas estradas e na porta estreita; na alegra e na dor, ele 

está no fundo dos nossos corações. Neiva! Deus é a energia luminosa que 

desencadeia reações; seres vivos ou vegetais vivem em ambientes inorgânicos e 

geram pelo sopro de Deus. Seja otimista o mais possível, ligada a Jesus! – E o 

cacique guerreiro tupinambás, perguntei – posso chamar por ele? – Sim, Neiva, o 

Seta Branca, o que vem com uma seta branca nas mãos. Diga comigo: meu Pai Seta 

Branca (LUCENA, 1992, p. 40-41). 

 

Como se vê, Mãe Yara foi essencial na adaptação da clarividente aos fenômenos, 

na apresentação das entidades espirituais que lhes prestariam auxílio na composição do acervo 

doutrinário, sobretudo, na formação das falanges missionárias. A literatura do Amanhecer 

aponta que sempre estava rodeada de adeptos, pacientes e ou visitantes, e que passou a contar 

também com a assistência espiritual de Mãe Tildes. Esta tem várias funções na Doutrina, entre 

elas é considerada a padroeira do lar (SILVA, 2000). 

Sobre a ordem hierárquica do Amanhecer esta apresenta um panorama 

complexo, desdobrando-se em “divisões, e subdivisões”, assegurando algumas 

exclusividades quando se trata dos compromissos transcendentais (SASSI, 1979). Quando a 

clarividente estava viva, desfrutava do posto hierárquico de maior autoridade religiosa. No 

entanto, Silva (2000) relata que no final da década de 70 alguns adeptos (homens), foram 
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nomeados com a titulação de arcanos, e outros de trinos do Amanhecer, formando assim, o 

conselho doutrinário. 

Nesse contexto, no que se refere ao posto de maior hierarquia, inicialmente a 

Doutrina foi formada por um conselho de quatro adeptos, são eles: Trino Tumuchy – 

representado por Mário Sassi que faleceu no ano de 1994; Trino Arakém - representado por 

Nestor Sabatovicz, faleceu no ano de 2004; Trino Sumanã - representado por Michel Hanna, 

e o Trino Ajarã – representado por Gilberto Zelaya (foi presidente dos templos externos e 

primogênito de Tia Neiva, falecido no ano de 2017). A Doutrina dispõe ainda, de vinte e duas 

falanges missionárias, cada uma com o seu representante, que no vocabulário do Vale, 

chama-se “o primeiro ou primeira da falange”.  
 
Durante a pesquisa, percebemos que o fluxo de pacientes e visitantes é constante, 

por este motivo possui também um adepto coordenador e uma equipe, que respondem pelos 

trabalhos de recepção. Na entrada do Templo, somos recebidos por um recepcionista, 

conforme ilustra a seguinte imagem (Figura 48): 

 

    Figura 48 – Recepcionista Allanklerton 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa. 

 

Em entrevista o mestre Tiago Castro, nos disse que na parte burocrática, ou seja, 
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para o controle de documentos, testes mediúnicos, cursos, consagrações, e orientação às vinte 

e uma falanges missionárias, a Doutrina dispõe também de um grupo que se chama Filhos e 

Filhas de Devas. Nas fotografias que se seguem (Figura 49), vejamos os filhos de Devas em 

ação: 

 

Figura 49 – Filhos de Devas Roberto Pinheiro e Célia Pinheiro 

 

Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa. 

 
 
Seguindo a composição acima, quando se trata dos templos externos, cada um 

possui um presidente, que assume a posição de “Adjunto de Povo”, uma coordenadora geral, 

uma regente ou um regente (coordenadores) para cada falange missionária e um coordenador 

com sua equipe para recepcionar os pacientes e visitantes, bem como uma equipe de Filhos e 

Filhas de Devas para atender o corpo mediúnico. 
 
Como se vê, o sistema organizacional do Vale é regido por uma pirâmide 

hierárquica complexa. Na narrativa de Sassi (1979), compreendemos que além de postos 

hierárquicos conferidos a alguns adeptos, as consagrações que realizam, asseguram também 

posicionamentos de autoridade na Doutrina. No entanto, para Silva (2000), por outro lado, no 

Vale, do “branquinho” (médium iniciante ou médium em desenvolvimento), ao mais 

graduado, todos, possuem oportunidades de trabalho no exercício de suas mediunidades. 

Nas entrevistas realizadas com os mestres Batista32 e Tavares, pioneiros da 

                                                 
32 Para privilegiar as narrativas dos entrevistados, trazemos suas falas em itálico, após uma pausa, no contínuo do 

texto.  
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implantação da Doutrina no Cariri, indagamos: o que é o Vale do Amanhecer? Para o 

primeiro: 

 

O Vale é simples quando se fala, mas para viver a filosofia é difícil, porque é preciso 

entrar para dentro de si. Se você não enxergar quem é você, não consegue enxergar o 

Deus que você procura. Esse que é justo em amor e infinito em sabedoria. E poucos 

conseguiram pensar sobre isso. Eu dizia: porque a Tia não fala e nem escreve sobre 

isso? Hoje, vejo que ela não podia falar e nem escrever, porque podia magoar 

alguém ou criar uma mente robotizada. Tudo nesse sistema é para você olhar para 

você, aí sim, quando você começa a perceber que as suas ações podem ou existe a 

coerência com Jesus Cristo, aí sim, você assume princípios doutrinários, religiosos e 

filosóficos, sem precisar de leituras. Isso é o Vale do Amanhecer. Esse sistema 

prenuncia uma nova forma de homem para a escola planeta terra. A Tia não podia 

dizer isso, porque é o jaguar que tem que perceber e sentir. 

 

Para o segundo, presidente do Templo Patário do Amanhecer: 

 
O Vale do Amanhecer é uma Doutrina espiritualista, um sistema muito dinâmico, 

que proporciona o trabalho espiritual todos os dias. A especialidade do Vale do 

Amanhecer é a desobsessão. Para que haja a desobsessão se faz necessária a 

presença do doutrinador e do apará. No Vale a mediunidade é desenvolvida dentro 

dos princípios do Evangelho de Jesus, porque o objetivo principal é dar assistência 

espiritual à humanidade, ou seja, as pessoas que precisarem de auxílio espiritual. 

Destaco um ponto muito importante, que me chamou atenção quando conheci essa 

Doutrina, que é o fato das pessoas trabalharem respeitando-se o livre arbítrio. Então, 

cada médium vive a sua história espiritual em conformidade com a sua condição e 

capacidade. Resumindo, as pessoas chegam, recebem seus benefícios espirituais ou 

não recebem, porque para a espiritualidade tudo é conforme o merecimento e a 

necessidade de cada um. Todavia, a grande maioria realmente resolve o problema 

quando é espiritual. 

 

Por tradição, somente aos adeptos do sexo masculino é permitida a posição de 

comando. Todavia, sem a presença das mulheres (Ninfas) na composição dos rituais, por 

exemplo, de Leito Magnético, Oráculo, Cruz do Caminho, Junção, Indução, dentre outros, a 

realização fica impossibilitada de acontecer. O único ritual que as Ninfas podem comandar é o 

Abatá de falanges missionárias. 

Na (Figura 50) vemos, no Radar33, três comandantes responsáveis pelos trabalhos 

do dia. Estes são chamados de Orixás e assumem a responsabilidade desde a abertura do 

primeiro intercâmbio do trabalho às 10h, até o fechamento das atividades do dia. O segundo 

intercâmbio tem início às 15h e se estende, aproximadamente, até às 22h.  

  

 

                                                 
33 Radar é uma espécie de santuário, onde, os três comandantes dos trabalhos oficiais e retiros ficam à disposição 

dos setores de trabalhos. “Pelo Radar flui a força harmonizadora resultante de todas as forças em ação no 

Templo, fazendo com que os trabalhos ali possam se desenvolver normalmente, sem vacilos ou incidentes, 

filtrando forças negativas ou esparsas, orientando médiuns e pacientes [...]” (SILVA, 2000, p. 537). 
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Figura 50 – Radar do Templo 

 

        Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa. 
 

3.3 Dinâmica templária 
 

 

Concordamos com Reis (2008) ao afirmar que, para compreender a dinâmica do 

sagrado no Amanhecer, é necessário situá-lo em três tempos: o histórico, o mítico e o 

ritualístico. O tempo histórico está intrinsecamente ligado à origem da Doutrina e às 

manifestações mediúnicas da clarividente; já o tempo mítico, diz respeito aos aspectos 

transcendentais, lembrando que a Doutrina é reencarnacionista. Sobre o tempo ritualístico, 

resulta numa gama de setores de trabalhos, que se traduzem em rituais e expressam a marca 

cultural do Vale do Amanhecer.  

Concentrando-nos no tempo ritualístico, trazemos Santos (2001, p. 57), para falar 

sobre o significado iniciático da entrada no Templo do Amanhecer. Para ele, acontece um 

verdadeiro “[...] rito de passagem, uma vez que o adepto deixa para trás o mundo profano – 

deixa de estar num templo e num espaço comum cotidiano – e passa a andar num espaço 

revestido de alta sacralidade, espaço sagrado, além, é claro, de estar vivendo um Tempo 

sagrado”.  

Seguindo essa linha de pensamento, Coelho (2006) discute a construção das 

representações dos adeptos do Vale do Amanhecer nas cidades de Canindé e Juazeiro do 

Norte, evidenciando que estas passam “[...] pelas estratégias e maneiras pelas quais os 
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indivíduos se posicionam perante o todo social, com quem dialogam e com que finalidade, 

sempre de maneira dinâmica e de acordo com o contexto e o momento histórico no qual foi 

iniciada” (p. 59). 

Sassi (1979) frisa que a intenção inicial dos médiuns para o ingresso no sistema 

doutrinário se dá, basicamente, por duas motivações: por afinidade e por manifestações físicas 

e psíquicas que indicam sinais de mediunidade. Pode, ou não, haver convite das entidades de 

luz que se apresentam como pretas e pretos velhos, quando o paciente faz consulta a estes, no 

setor de trabalho intitulado “tronos vermelhos e amarelos”. 

Na Mesa Evangélica acontece a incorporação de espíritos inluz nos adeptos 

aparás. Já os doutrinadores, realizam as doutrinas, uma espécie de texto que aprendem nas 

aulas de desenvolvimento e em seguida fazem as elevações.34 Silva (2000), relata no manual 

de sua autoria que estes são encaminhados para os prontos socorros espirituais, para 

receberem esclarecimentos da espiritualidade e darem continuidade as suas jornadas. Vejamos 

a imagem do ritual da Mesa Evangélica (Figura 51): 

 

Figura 51 – Mesa Evangélica 

 

                Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa. 

                                                 
34 A elevação é um pequeno texto, narrado oralmente pelos adeptos doutrinadores. Vejamos: Oh, Obatalá! Oh, 

Obatalá! Entrego neste instante, mais esta ovelha para o teu redil! (SILVA, 2000).  
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Sobre o atendimento ao público, este é iniciado nos Sandays35 (Figura 49)de 

tronos amarelos e vermelhos, que possuem as incorporações de pretos velhos e pretas velhas, 

local onde é realizado o primeiro contato do paciente. Nos tronos, também se trabalha em 

pares, ou seja, o apará e o doutrinador. De acordo com Sassi (1979), as entidades de luz, 

objetivam manipular as energias trazidas pelos pacientes. Vejamos a imagem conferida, na 

Figura 52, ao ritual dos tronos36: 

 

Figura 52 – Sanday de tronos 

 

            Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa. 

 

Sassi (1979) esclarece que nos tronos, os pretos velhos e as pretas velhas, 

objetivam conversar com os pacientes, utilizando assim, as técnicas de manipulação de forças 

para aliviar cargas negativas. Ressalta que essas entidades espirituais não fazem adivinhações 

do futuro dos pacientes, o que muitas vezes, por falta de conhecimento da filosofia do 

Amanhecer, muitos se decepcionam por buscarem a assistência espiritual com o intuito 

apenas de fazer consultas de suas vidas, aguardando resultados pessoais imediatos. 

No Templo Patário do Amanhecer para o ingresso ser efetivado há todo um 

processo que inclui os seguintes momentos: as pessoas assistem palestras com o presidente do 

Templo e passam por um departamento intitulado “Castelo dos Devas”, uma espécie de sala 

                                                 
35 Sanday de tronos amarelos e vermelhos é um setor de trabalho que o paciente obtém o primeiro contato com 

as entidades de luz (pretos velhos e pretas velas). Neste trabalho é necessário que o doutrinador e o apará 

formem um elo de sintonia com seus mentores em prol o atendimento dos pacientes.  
36 Não tivemos permissão para fotografar este setor de trabalho no momento que estava acontecendo às 

incorporações. 
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de atendimento, onde recebem as primeiras informações doutrinárias e são encaminhadas para 

o teste mediúnico37. Este é a porta de entrada para as aulas de desenvolvimento da 

mediunidade, que, dependendo do desempenho de cada um, podem variar de sete dias a vários 

meses (Figura 53).  

 

Figura 53 – Palestra com o mestre Tavares 

 

         Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa. 

 

Os aspirantes assistem aulas com um instrutor38 previamente preparado para tal 

função. Nas aulas são tratados temas, entre eles: conduta doutrinária, livre arbítrio, técnicas de 

incorporação e técnicas de doutrina, entre outros. Conforme expressa Sassi (1979) após 

realizar o teste mediúnico o novo adepto passa a ser chamado de apará – aquele que incorpora 

ou de doutrinador – aquele encarregado de apoiar o apará e de fazer a elevação dos espíritos 

sofredores. Os símbolos seguintes representam os dois tipos de mediunidades existentes no 

Vale do Amanhecer (Figura 54):  

 

 

 

                                                 
37 Informamos que no Templo Mãe e em outros Templos do Amanhecer há um setor de trabalho intitulado 

“Castelo de Iniciação”, para os primeiros encaminhamentos e orientações aos aspirantes. Tal setor fica a cargo da 

falange missionária Dharman Oxinto (A Caminho de Deus). A orientação espiritual deste trabalho é dos pretos 

velhos Pai José Pedro de Enoque e de Pai João de Enoque. 
38 Nome atribuído a alguns homens/mestres que se tornam responsáveis pelo desenvolvimento dos novos 

adeptos.  
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Figura 54 – Símbolo do apará e do doutrinador 

 

              Fonte: Templos do Amanhecer (2018) 

 

Em relação ao símbolo do doutrinador, é importante destacar que a mesma tem 

um significado mais amplo dentro da Doutrina, sendo utilizada em vários espaços templários. 

Cavalcante (2011, p. 79) chama a atenção para o fato de que no Vale a cruz foi ressignificada 

“[...] Está sempre envolta por um manto branco, o santo sudário dos fiéis, e diz respeito a 

pontos de energia distribuídos no local, assim como ao médium do tipo doutrinador [...]”. O 

triângulo, representativo da mediunidade de incorporação traz o evangelho de Jesus e a 

expressão Salve Deus.  

Ambos os símbolos são encontrados no colete e na fita usados como parte da 

indumentária e outros espaços ritualísticos. Os símbolos são verdadeiros códigos de 

comunicações, tornando-se uma linguagem crucial de representatividade que dá vida ao 

sistema sagrado do Amanhecer. 

 Em conversa com o instrutor de desenvolvimento Jorge Robério A. Prado, 

obtivemos a informação de que apenas na quinta aula, os aspirantes são autorizados a 

vestirem os uniformes padronizados conforme segue: Os homens usam calça preta, jaleco 

branco e fita de acordo com a sua mediunidade; Para as mulheres são indicados vestidos 

branco longo, além da fita, consoante a sua mediunidade.  
 
Jorge Robério, afirmou, ainda, que o trabalho do instrutor envolve decidir o 

momento do emplacamento20 dos novos adeptos e a assistência aos mesmos até que se sintam 

seguros nos trabalhos que lhes forem designados. No Vale do Amanhecer o aprendizado é 
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realizado no fazer cotidiano, mas não dispensa a colaboração dos mais experientes. O 

aprendizado realiza-se gradativamente, havendo três momentos fundamentais, intitulados de 

“consagrações”: Após o “emplacamento” ocorre a Iniciação Dharman Oxinto,23 considerada o 

primeiro passo iniciático. A mesma é realizada em ritual secreto; a Elevação de Espada, 

espécie de confirmação e a centúria, todas antecedidas por aulas. A centúria é o último “passo 

iniciático” e a partir daí o mestre está plenamente preparado para realizar qualquer trabalho no 

templo. No caso das mulheres, após esta consagração, podem escolher suas falanges 

missionárias. 

A seguir, vejamos dois aspirantes, um doutrinador (homem) e uma apará (mulher) 

(Figura 55): 

 

Figura 55 – Doutrinador e Apará  

 

                                    Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa. 

 

Como vimos, o apará é o médium de incorporação e o doutrinador é o médium 

que faz a doutrina e elevação dos espíritos inluz. Atua como um guardião do apará e presta 

assistência às entidades de luz durante os atendimentos aos pacientes. No sistema doutrinário, 

o apará é conhecido como Mestre Lua/Ajanã (homem) e Ninfa Lua (mulher), os 
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doutrinadores são conhecidos como Mestre Sol (homem) e Ninfa Sol (mulher), (SILVA, 

2000). Para identificação destes, o apará usa uma fita amarela e roxa com um triângulo, já o 

doutrinador, usa uma fita amarela e roxa com uma cruz, que de acordo com Sassi (1979), o 

amarelo simboliza a sabedoria e o roxo a cura. 

Ao passarem pela consagração de elevação de espada, as ninfas e mestres são 

autorizados a vestirem uniformes nas cores preta e marron, podendo continuar vestindo estes 

quando realizam suas consagrações de centúria, conforme é exibido na Figura 56: 

 

Figura 56 – Mestres e Ninfas 

 

      Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa. 

 

Silva (2009, p. 56) presta importante esclarecimento acerca dos dois tipos de 

mediunidade: 

Vamos chamar o sistema nervoso simpático ou autônomo de passivo e o 

parassimpático de ativo, para facilitar o entendimento dos dois tipos de mediunidade 

em nossa Corrente do Amanhecer: a do Apará, o médium de incorporação, está 

baseada no sistema nervoso passivo, tendo natureza passiva, orgânica e anímica, 

onde a vontade e a consciência pouco ou nada atuam; enquanto a do Doutrinador 

funciona com base física, no sistema nervoso ativo, com predomínio da consciência 

e da vontade, fazendo com que passasse a existir um transe mediúnico totalmente 

consciente. 
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Sabemos que a figura do médium de incorporação sempre existiu nas religiões de 

matrizes africanas, nas tradições indígenas, na cultura cigana e na doutrina espírita codificada 

por Allan Kardec. No entanto, para tia Neiva, sua grande missão foi trazer à cena a figura do 

doutrinador que é o médium que desenvolve ações nos rituais de forma consciente e racional 

(SASSI, 1979). 

Silva (2000, p. 228) afirma que o doutrinador tem o plexo iniciático no seu 

desenvolvimento de forma distinta dos demais doutrinadores de outras correntes 

espiritualistas. No Amanhecer, este tipo de médium é “preparado pelo trabalho de Koatay 

10839, que buscou dar com sua atuação, a base científica do mediunismo utilizado em nossa 

Corrente, sendo, assim, a primeira passagem na Terra de uma falange de Doutrinadores 

encarnados com plexo iniciático”.  

Sassi (1979) reforça ainda que, o doutrinador escolhe a sua mentora por 

afinidade, ou seja, uma princesa40 que lhe dá assistência espiritual nos seus trabalhos; o 

apará, ao incorporar o preto velho ou preta velha, caboclo ou cabocla e médico ou médica de 

cura, estes, confirmam os seus nomes. Ambos recebem uma placa para afixar nas suas fitas 

com os nomes de seus mentores. Na linguagem do Vale, o mentor assume o compromisso de 

acompanhar os seus pupilos na trajetória terrena atual. Além dos mentores, os adeptos são 

assistidos também por guias espirituais. A esse respeito, vejamos a explicação de Sassi (1974, 

p. 25-26) acerca do significado do mentor e guia espiritual: 

 

O Mentor é o responsável pelo destino cármico e pelo êxito de uma existência. A 

vida na terra é como um curso universitário. O aluno escolhe as matérias, faz o 

vestibular, as provas e sai diplomado ou não, conforme tenha sido bom ou mau 

aluno. O Mentor equivale ao reitor e os Guias são como os professores [...] No 

mediunismo (conjunto técnico-doutrinário) que estabelece as maneiras do emprego 

da mediunidade, o mentor é o espírito que assiste o médium na sua vida e com ele 

trabalha em suas linhas mestras. Os Guias sãos os espíritos que trabalham com os 

Médiuns na execução de suas mediunidades. 
 

Percebemos que há exigências rigorosas quanto à frequência e uso de uniformes, 

sendo que três proibições são destacadas: o uso de bebida alcoólica; o uso de outras drogas 

entorpecentes e a frequência a outros agrupamentos religiosos. 

 Como visto anteriormente, os seguidores passam por vários estágios de 

                                                 
39 Koatay 108 – consagração que Tia Neiva recebeu ao cumprir horários e compromissos com sua missão. Para 

maiores esclarecimentos consultar: CAVALCANTE, Carmen Luisa Chaves. Dialogias no Vale do Amanhecer: os 

signos de um imaginário religioso. Fortaleza: Expressão Gráfica Editora/Coleção Juazeiro, 2011. 
40 No Vale, existem sete entidades espirituais que são chamadas de princesas. Estas fazem parte da falange de  

Iemanjá. Das sete, apenas três assumiram compromissos com os adeptos e adeptas doutrinadores. São elas: 

Princesa Jurema, Princesa Iracema e Princesa Janaína, sendo que o doutrinador ou doutrinadora só pode escolher 

apenas uma para ser a sua mentora. 
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aprendizados. Para os adeptos do sexo masculino, existem as consagrações de Sétimo Raio 

Autorizado Taumantes que os possibilitam o ingresso no comando de alguns rituais, seguidas 

das consagrações mais elevadas como Adjunto Regente, Koatay 108 e Rama 2000 (SILVA, 

2000).  

Para dar conta do objetivo desse subitem, apresentamos aqueles setores de 

trabalho com seus rituais e símbolos em que há participação das falanges missionárias 

pesquisada. Cavalcante (2011, p.76) comenta sobre a multiplicidade dos símbolos existentes 

no Amanhecer nos seguintes termos:  

Tem-se assim no Vale uma luminosidade mais do que explícita; cores em excesso; 

materiais baratos como o plástico e o strass simulando o ouro, a prata e as pedras 

preciosas; imagens agigantadas de entes espirituais, além de uma grande profusão de 

símbolos muito bem marcados e às vezes dissonantes, como referências a diversos 

sistemas culturais e religiosos. Todos eles são facilmente verificados nos diversos 

tipos de indumentária e na arquitetura daquela comunidade, como mostram as 

imagens a seguir, mas sobretudo ali dispostos com a intenção de realizar no “aqui e 

agora” a experiência de um mundo melhor, um mundo sonhado. 

 

Sassi (1979) afirma que na Doutrina organizada por Tia Neiva, os rituais têm 

sinônimo de trabalho, e acontecem todos os dias nos diferentes setores, a saber; Mesa 

Evangélica; Tronos; Cura Iniciática; Junção; Indução; Defumação; Leito Magnético; Abatá; 

Alabá; Angical; Sessão Branca; Sudálio ou Linha de Passe; Tronos Milenares; Cruz do 

Caminho; Oráculo; Randy; Imantração Interna e Externa; Imunização; Pequeno Pajé; Aramê; 

Estrela Candente; Julgamento; Turigano; Estrela de Sublimação ou de Nerú e Quadrante41. 

Os trabalhos são planejados em reuniões mensais, compondo assim, escalas que 

se destinam às suas realizações. A seguir trazemos à cena os rituais em que há participação 

das Nityamas, Gregas e Mayas. Convidamos o leitor para adentrar o templo onde, logo na 

entrada, somos recepcionados com um versículo do Evangelho segundo São João42 (Figura 

57) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Os quatro últimos trabalhos ainda não existem no lócus da pesquisa. Todavia, o setor de trabalho Turigano já 

foi construído e o Quadrante encontra-se em construção. 
42 Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. (João Versículo 14:6) 
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Figura 57 – Hall de entrada  

 

          Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa. 

 

No recinto templário ocorrem os setores de trabalho citados, dentre eles, alguns 

são precedidos por uma corte composta por todas as falanges missionárias43. A composição se 

faz aos pares, Lua (apará) ao lado de Sol (doutrinador), até que não seja possível manter essa 

polaridade, e, então, podem ficar dois Aparás ou dois Doutrinadores em conjunto (SILVA, 

2009). As Samaritanas são responsáveis por puxar os mantras cantados durante o percurso 

feito pela corte e são estas as primeiras. Na sequência vem às falanges focadas na presente 

tese, seguida das demais (Figura 58). 

Em conversa com o Filho de Devas Tiago Castro, no Templo Patário do 

Amanhecer a corte também se apresenta como uma oportunidade para as crianças do Pequeno 

Pajé, que ao vestirem suas indumentárias realizam a cada sábado nos horários entre 16 às 18 

h. Conforme expomos na Figura 49, as indumentárias portam vários símbolos que aproximam 

o divino do humano. Nasser (2006, p. 77) frisa que “os símbolos estão presentes em todos os 

momentos em que houver uma passagem, isto é, quando ocorrerem mudanças significativas 

em nossas vidas, um período de transição da vida humana”.  

 

 

                                                 
43 Há um total de 21 falanges missionárias, sendo duas masculinas. Estas serão apresentadas em detalhes no 

próximo item. 
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Figura 58 – Corte de Imantração  

 

         Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa. 

 

Os setores de trabalho precedidos pela corte são: Cruz do Caminho, Imunização, 

entrega das energias da Estrela Candente, Imantração interna e externa e Bênção do Ministro. 

A seguir, vejamos o ritual de Imunização (Figura 59):  

 

Figura 59 – Trabalho de Imunização 

 

            Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa. 

 

A Imunização é realizada no sábado a tarde, após a abertura do segundo 

intercâmbio do trabalho oficial e destina-se aos pacientes e o corpo mediúnico. Ao centro do 
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ritual temos duas misssionárias Samaritanas (uma delas possui uma jarra com água e uma rosa 

de plástico). Em fila, as pessoas passam em frente a estas e suas cabeças são tocadas 

levemente com água.  No livro Leis e chaves ritualísticas, Lucena (1977), explica que este 

ritual objetiva imunizar as pessoas de enfermidades, principalmente aquelas que possuem 

riscos de contaminação coletiva, entre elas, as viroses.  

Prosseguindo, “ao lado da Linha de Passe situa-se a Sala Cruz do Caminho, 

servindo como uma espécie de santuário” (CAVALCANTE, 2000, p. 24). O ritual de cruz do 

caminho acontece nas quartas-feiras, sábados e domingos, havendo exceção no primeiro 

domingo de cada mês, em ocasião à benção do Ministro Patário, entidade espiritual 

representante do templo que pesquisamos. O ritual em foco tem como principal simbologia a 

representatividade de Iemanjá. Dessa forma, “[...] na Cruz do Caminho, onde são manipuladas 

as energias dos Ramsés e do Povo das Águas, as Dharman Oxinto têm lugar de honra e 

guarda à Mãe Yemanjá” (SILVA, 2009, p. 179). Neste ritual, as morsas (mantos brancos) se 

configuram como importante simbologia a serem colocados nos adeptos doutrinadores por 

duas adeptas da falange Jaçanã. Após a abertura do ritual, uma missionária da falange Yurici 

Sol, faz a leitura do terceiro sétimo dos três cavaleiros da luz44, ou seja, um livro que contém 

sete preces. Destacamos que, durante o ritual há uma corte representada também pelas 

Nityamas, Gregas e Mayas. Esta canta o hino de Mãe Yara. A seguir, exibimos a Cruz do 

Caminho (Figura 60). 

 

Figura 60 – Entrada e interior da Cruz do Caminho 

 

     

 

 

 

 

 

 

                          Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa. 

 

                                                 
44 O Livro cujo título é terceiro sétimo dos três cavaleiros da luz contém sete sétimos (sete textos). Sua leitura é 

feita por uma adepta pertencente a falange Yurici Sol. De acordo com Silva (2000), representa a raiz do Vale do 

Amanhecer e objetiva trazer benefícios para a individualidade e dificuldades enfrentadas nos caminhos 

materiais. Os Três Cavaleiros da Luz invocados são: os Cavaleiros da Lança Vermelha, que representa a cura 

desobsessiva, Verde, a cura psíquica e Lilás, a cura física. 
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Conforme leituras desenvolvidas acerca desse ritual, em hipótese alguma, pode 

faltar o vinho (suco de uva), servido pelas Samaritanas, sal e o perfume (madeira do oriente). 

No desenvolvimento do trabalho os mestres escalados são conduzidos por uma Yurici sol, 

quando vão fazer a reverência à entidade espiritual Yemanjá, incorporada numa ninfa lua. As 

velas, simbolizando a luz divina, são também uma exigência durante o trabalho. No recinto da 

cruz do caminho, podemos encontrar, ainda, os quadros de Tutankamon, Tia Neiva e Ramsés. 

Tais presenças colaboram para que a experiência religiosa se torne mais concreta, ou, 

conforme Eliade (1992, p. 63) “[...] mais misturada à vida”. 

Ao observarmos a ritualística do Vale e sua diversidade de símbolos identificamos 

a verdade expressa na seguinte formulação de Geertz (2008, p. 67): “os símbolos religiosos 

formulam uma congruência básica entre um estilo de vida particular e uma metafísica 

específica (implícita, no mais das vezes) e ao fazê-lo, sustentam cada uma delas com a 

autoridade emprestada do outro”.  

A benção do Ministro (entidade de luz, mentor do adjunto/presidente do templo), 

é realizada no primeiro domingo de cada mês, iniciando-se as 15 h. É solicitada a presença de 

uma corte, havendo a exigência das componentes das falanges investigadas. Apresentamos 

como principais simbologias desse ritual: sal, perfume (madeira do oriente), vinho (suco de 

uva), pequenas taliscas de palha de coco que a entidade espiritual, ao incorporar (Ministro 

Patário)45 entrega aos pacientes no momento da benção (Figura 61).  

 

Figura 61 – Ministro Patário e ritual do vinho 
                                                                                            

 

 

 

 

 

  

           

 

 

 

 

              Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa. 

                                                 
45 A Doutrina possui restrição quanto a fotografar as entidades incorporadas. Por este motivo, não exibimos este 

ritual.  
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Segundo Silva (2000), durante este ritual, há uma corte de falanges missionárias, 

imantrando assim, o interior do templo até a passagem do último paciente na bênção. Os 

quatro adeptos ajanãs46 escalados para as incorporações usam uma camisa na cor roxa. Até 

aqui, fizemos uma releitura de vários rituais e suas simbologias no Amanhecer, e 

comungamos com Geertz (2008, p. 93-94), ao discutir o significado da religião agregada a 

dimensão formadora dos símbolos: 

 

[...] Além disso, ela é, em parte, uma tentativa (de uma espécie implícita e 

diretamente sentida, em vez de explícita e conscientemente pensada) de conservar a 

provisão de significados gerais em termos dos quais cada indivíduo interpreta sua 

experiência e organiza sua conduta. Entretanto, os significados só podem ser 

"armazenados" através de símbolos: uma cruz, um crescente ou uma serpente de 

plumas. Tais símbolos religiosos, dramatizados em rituais e relatados em mitos, 

parecem resumir, de alguma maneira, pelo menos para aqueles que vibram com eles, 

tudo que se conhece sobre a forma como é o mundo, a qualidade de vida emocional 

que ele suporta, e a maneira como deve comportar-se quem está nele. Dessa forma, 

os símbolos sagrados relacionam uma ontologia e uma cosmologia com uma estética 

e uma moralidade: seu poder peculiar provém de sua suposta capacidade de 

identificar o fato com o valor no seu nível mais fundamental, de dar um sentido 

normativo abrangente àquilo que, de outra forma, seria apenas real. 

 

A Estrela Candente é uma espécie de templo aberto que fica distante do templo 

elíptico apenas 250 m. Vejamos a narrativa de Silva (2000, p. 324) acerca deste ritual com 

suas inúmeras simbologias: 

 
O conjunto, chamado Solar dos Médiuns, inclui uma cachoeira e uma estrela de seis 

pontas, formada por dois triângulos equiláteros cruzados, invertidos, um amarelo, 

onde se projetam as forças do Sol, e outro azul, sob a influência da Lua. No meio, a 

elipse, o mais possante portal de desintegração que temos. Cada detalhe ou cada 

divisão define uma linha de força, todas se reunindo no trabalho da Estrela 

Candente, que desintegra as energias negativas e proporciona a elevação de espíritos 

que, por sua alta vibração negativa, não podem ser atendidos nos trabalhos 

mediúnicos no Templo. 

 

Este autor relata que o presente ritual é realizado todos os dias, seguido de três 

consagrações nos seguintes horários: 12h 30, 14h 30 e 18h 30. Cada dia da semana, uma 

falange missionária ou demais grupos, se reúnem com grupos organizadores e assumem a 

responsabilidade dessa prática ritualística. Esta é concluída no setor de trabalho Turigano, a 

qual os adeptos adentram o templo (Entrega das Energias), necessitando de representantes das 

falanges de Nityamas, Gregas e Mayas (Figura 62): 

 

 

 

                                                 
46 Termo usado para os homens (mestres de incorporação). 
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Figura 62 – Ritual para acender a Chama da Vida 

 

 Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa. 

Segundo Santos (2001, p. 81), em Brasília, no templo Mãe, “o ritual da Estrela 

Candente foi realizado pela primeira vez quando da inauguração do solar dos médiuns, em 1º 

de maio de 1967”. Vejamos a imagem da Estrela Candente do Vale do Amanhecer do Crato, 

que foi inaugurada em 1º de maio de 2012 (Figura 63): 

                        

Figura 63 – Vista da Estrela Candente  
 

 
 

 

        Fonte: Arquivo dos adeptos Fidel Charlie e Jorge Robério.     
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Por fim, as Nityamas, Gregas e Mayas se fazem representar no trabalho de Leito 

Magnético47 que ocorre nas quartas-feiras, após o trabalho de Cruz do Caminho. Para que este 

aconteça a contento faz-se necessário uma considerável quantidade de mestres. Vejamos a 

fotografia do comando desse ritual (Figura 64): 

 

Figura 64 – Parte do Ritual do Leito Magnético. Maya Taynar, representando 

à falange. 
 

 

              Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa. 

 

  Para a concretização desse ritual, são necessários dois requisitos: o uso das 

indumentárias e das lanças pelas adeptas, dentre outras simbologias. “A lança é potente 

captora de energia. Ao ser usada pela missionária, torna-se condutora por onde as forças 

fluem continuamente, sendo distribuídas para enriquecimento do trabalho” (SILVA, 2000, p. 

383). Este ritual é realizado na parte evangélica e é concluído com uma “contagem” 

(incorporação das entidades espirituais que pertencem ao povo das águas), em seguida os 

mestres fazem a prece de Simiromba (mantra do jaguar – Anexo tal). 

                                                 
47 O Leito Magnético é um trabalho de elevado poder desobsessivo e curador, “[...] que formam gigantesca 

malha magnética, como se fosse uma grande cúpula de cristal, que vai se formando pelas emissões e cantos dos 

mestres e ninfas, alcançando, geralmente, limites muito além do Templo” (SILVA, 2009, p. 387). 
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Em síntese, o uso dos símbolos, sejam eles usados nos rituais da sala de aula, nas 

religiões, dentre outros, agem também como formas de educar, instruir e ou moldar os 

comportamentos das pessoas. Nesse cenário ritualístico e simbólico, Coelho (2006, p. 39) diz 

que no Vale do Amanhecer: 

 

O pensamento religioso obedece a regras de classificação que lhes são próprias, os 

fenômenos são ordenados, distinguindo agentes, comparando e opondo formas de 

atividades. A linguagem produzida nos rituais do Vale do Amanhecer – gestos, falas, 

cânticos, posturas – visando à mediação entre os dois mundos (material e espiritual), 

está diretamente ligada não só à organização do espaço, mas a um sistema de 

classificação onde médiuns e espíritos são identificados e situados no espaço 

religioso, com base em crenças e valores erigidos pela religião.    

 

Para Eliade (1992) os rituais são espaços sagrados e conferem vivências e 

aprendizados, sobretudo podem ser fundamentais para compreendermos e ilustrarmos os 

sentidos da experiência religiosa. “Um símbolo religioso transmite sua mensagem mesmo 

quando deixa de ser compreendido, conscientemente, em sua totalidade, pois um símbolo 

dirige-se ao ser humano integral, e não apenas à sua inteligência” (Ibid, p. 65). Comungamos 

com este autor e reiteramos que os estudos acerca dos rituais e símbolos são relevantes para 

entendermos a estrutura e composição do lócus que pesquisamos. 

Ao apresentar “os aspectos do representacional simbólico do Amanhecer” Reis 

(2008, p. 121) narra que: 

 
Estamos convencidos de que os símbolos prioritariamente estão a comunicar 

significados histórico-culturais os mais diversos. A cruz cristã, o sinete de Salomão 

(estrela de Davi), o sol e a lua, o triângulo, a elipse, o jaguar, a rosa, a seta, as 

inumeráveis lanças, enfim, há na espacialidade do Amanhecer uma miríade de 

representações simbólicas, que, se considerada a potência do discurso imagético, 

pode seguramente, proporcionar ao pesquisador vozes sonoras para que venha a 

interpretar não só a contundência da sacralidade no Amanhecer, mas fazer vir à tona 

uma rede de significados que alimentam o imaginário dessa comunidade religiosa. 

 

Desse modo, os rituais e símbolos se apresentam como fatores culturais e são 

indispensáveis no processo de comunicação. Noutras palavras, imagens, pinturas, figuras, 

interagem com as pessoas e podem aproximar-lhes do espaço religioso. Contribuem também 

para dar vozes aos sujeitos, sentidos e lugares, e podem ainda, ressignificar a experiência 

educativa e espiritualizante. Todavia, ao lermos o livro, Os símbolos na doutrina do Vale do 

Amanhecer: sob os olhos da Clarividente, de autoria de Zelaya (2009), nos perguntamos 

sobre os impactos para aqueles que chegam ao Vale pela primeira vez, seja apenas para 

conhecer ou passar nos trabalhos, pois, afirmamos que há uma diversidade e complexidade de 

rituais e símbolos por toda parte, que chega a deixar os olhos confusos.  
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A autora em destaque diz que grande parte dos símbolos foi descrita pela 

clarividente a partir do ano de 1973, por ocasião da abertura dos “trabalhos iniciáticos”. 

Vejamos a narrativa de Zelaya (2009, p. 15) em decorrência dos rituais e símbolos no 

Amanhecer: 

É impressionante a forma como uma mulher, que estudou apenas até a 3ª série 

primária, pôde trazer, com tanta precisão e conhecimento, os muitos símbolos e seus 

significados correspondentes, exatamente como os Mentores queriam que aqui 

fossem representados. [...] Cumpre nos observar que a sua vinda não ocorreu por 

acaso, mas pela necessidade de representar, de forma concreta, as forças invisíveis 

que rege esta Doutrina. 

 

De fato, ao pesquisarmos essa instituição religiosa, vimos que ela é funcionária de 

simbologias que se comunicam incessantemente. 

 

3.4 A centralidade da Tia Neiva na constituição do Vale do Amanhecer 

 

“Para mim, entre tantas coisas importantes que a tia 

Neiva implantou nessa Doutrina, sua maior contribuição 

foi à forma de evangelização que está de acordo com os 

princípios do Evangelho de Jesus; foi à coisa mais 

significativa que ficou que é nos ensinar a se 

evangelizar trabalhando, ou seja, exercendo a 

mediunidade. Ela implantou isso com uma segurança 

muito grande. Quando as pessoas conseguem alcançar a 

evangelização dentro do trabalho espiritual obtém um 

resultado excelente. Esse foi o trabalho mais bonito, 

mais forte e poderoso que ela deixou. Acho isso 

fantástico!” (Mestre Tavares – Presidente do Templo 

Patário do Amanhecer) 

 

A epígrafe trata-se da narrativa do mestre Tavares, que em entrevista concedida 

nos chamou atenção ao destacar várias vezes passagens da clarividente na organização da 

Doutrina do líder espiritual Seta Branca.  

Para Sassi (1979) a frase: “só vou ficar realmente tranquila, quando deixar 

realmente esclarecido aos meus filhos a importância da herança transcendental [...]”, é uma 

das expressões mais utilizadas por tia Neiva para o corpo mediúnico. As leituras apontam que 

o termo usual filhos e filhas, usado constantemente pela clarividente, é porque ela se dirigia 

aos adeptos como mãe mentora. Este autor ressalta que, a mesma dedicou-se inteiramente à 

tarefa de implantação dos rituais, das simbologias e do surgimento das falanges missionárias.  

Quem foi essa mulher que fez da sua vida o seu sacerdócio? É impossível estudar 

o Vale do Amanhecer sem adentrar na trajetória de vida da clarividente Neiva, dessa forma, 

passamos a trazer os momentos mais significativos da sua vida. Ao longo da pesquisa, 
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ouvimos vários adeptos narrarem sobre tia Neiva, tanto aqueles que a conheceram quanto os 

que não conviveram com ela. Todos expressaram um carinho incomparável. 

Neiva Chaves Zelaya, filha de Antônio Medeiros Chaves e Maria Lourdes M. 

Chaves, nasceu em Propriá – SE no ano de 1925. Seu pai trabalhava na medição de terras e 

por este motivo, a família mudava-se constantemente para localidades no interior do 

Nordeste, possibilitando seus estudos apenas até o terceiro ano do antigo primário. Aos 18 

anos, casou-se com Raul Zelaya Alonso, motivo que a fez mudar para a cidade de Ceres em 

Goiás. 

Em 1949, aos 22 anos ficou viúva com quatro filhos pequenos, enfrentando 

muitas dificuldades financeiras. Seus filhos o seguiram na Doutrina, são eles: Carmem Lúcia 

(1ª Muruaicy48), Vera Lúcia (1ª Samaritana), Gilberto Zelaya, conforme explicamos no item 

2.1.2, possuía o cargo dos templos externos e Raul Zelaya (atual responsável pelo Templo 

Mãe). Criou também Gertrudes, filha adotiva que a acompanhou desde criança em muitas 

moradas até chegar ao Vale.  

Montou em sua residência um estúdio fotográfico (Estúdio Neiva) para o sustento 

da família. Por conta dos produtos químicos que usava na revelação das fotos, enfrentou 

problemas de saúde, sendo recomendada por um médico que deixasse aquela profissão. 

Averiguemos o que Silva (2000, p. 76) exibe acerca da clarividente: 

 

Com sua forte personalidade, ela não se deixou abater. Comprou um caminhão e 

tirou habilitação profissional, a primeira concedida a uma mulher no Brasil, e 

começou a transportar cargas por todo o país. Em 1957, fixou-se em Goiânia (GO), e 

passou a dirigir ônibus, porém mantendo seus caminhões em serviço. Nesse mesmo 

ano, com a oportunidade da construção da nova capital – Brasília -, Neiva mudou-se 

com a família para o Núcleo Bandeirante, ponto inicial das obras da nova cidade, 

trabalhando com caminhões na NOVACAP. Ainda com 32 anos, sua mediunidade 

abriu-se: revelou-se sua clarividência. Durante mais um tempo, Neiva via e ouvia os 

espíritos e podia prever o futuro e revelar o passado das pessoas, o que a deixava 

desesperada por ter tido uma formação familiar rigorosamente católica. Sua 

trajetória, então, passou por penosa adaptação para aceitação de sua missão.  

 

 Cavalcante (2011, p. 54) também comenta sobre essas dificuldades iniciais 

referidas por Silva “[...] com 32 anos, teria passado a “ver” e “ouvir” espíritos: uns mais 

bonitos, outros deformados, como que padecendo de grande sofrimento. No início, pensou 

estar louca, chegando mesmo a consultar um psiquiatra”.  

No livro, Tia Neiva: autobiografia missionária, lemos a sua narrativa acerca dos 

primeiros passos do desprendimento de sua mediunidade: 

 

                                                 
48 Muruaicy e Samaritana são falanges missionárias femininas. 
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Sim, meu filho jaguar: os conflitos aumentavam, e eu me debatia só, só [...] 

procurava alguns espíritas, porém, eles expunham exemplos, como se Allan Kardec 

fosse vivo e segurasse toda a evolução no mundo dos espíritos. Por último, se 

desligaram de mim. Somente o Chico Xavier, de longe, me dava crédito. Eu era uma 

pobre louca, só e insegura pelos meus pensamentos, e o pior, que dava explicações, 

esclarecendo o que via. (LUCENA, 1992, p. 53) 

 

Cada detalhe da estrutura física dos templos do Amanhecer, da estrutura 

hierárquica e das indumentárias das falanges preservam as orientações deixadas pela 

fundadora da Doutrina. Conferimos o que Cavalcante (2011, p. 66) reflete acerca da 

centralidade da tia Neiva: 

 

Passados todos esses anos, o Vale continua a fascinar, a integrar e a deixar inquietos 

curiosos, turistas, artistas, profissionais da mídia e pesquisadores, todos eles atraídos 

pela riqueza, beleza e exuberância dos feitos ali concebidos e construídos pela 

sergipana e ex-caminhoneira, seguida de sua gente. Essa gente, aliás, continua a 

esperar uma vida melhor e a falar de Tia Neiva como alguém extremamente especial 

e insubstituível, um espírito do mais “alto padrão vibratório,” mesmo que nunca a 

tenham visto, mesmo que dela apenas tenham ouvido falar. 

  

Sassi (1979) adverte que para tia Neiva a herança transcendental deve ser 

ressignificada no trabalho espiritual como possibilidade de transformação de uma consciência 

humanizadora em prol da evolução e do conhecimento de si e do outro. Nas leituras que a 

clarividente desenvolveu, encontramos também a relevância da transcendentalidade no livro 

Partida Evangélica (fascículo 1), ao afirmar que, “existe um céu espiritual ao nosso alcance. 

Existe uma natureza, que está além da manifestação habitual que conhecemos. Só mesmo as 

heranças transcendentais nos levarão a essa natureza, nos levarão às vidas do além-carma” 

(TIA NEIVA, 1985, p. 30). 

Para iniciar a trajetória religiosa no Amanhecer, foram muitas as resistências da 

clarividente. Vejamos seus motivos: origem católica apostólica romana; era sobrinha de padre 

e freiras; aos 32 anos começou a ter visões, manifestando a sua clarividência. Foi então que, 

passou a ser incessantemente assistida por mentores espirituais que chegavam até ela para lhes 

preparar para uma missão, que seria a implantação da Doutrina do Amanhecer e, sobretudo 

para trazer a figura do doutrinador.   

Nos períodos de maiores tensões e conflitos de abertura da mediunidade, Sassi 

(1979) explica que tia Neiva procurou ajuda de padres e de outros religiosos além de 

psiquiatras. Os escritos evidenciam que foi um período bastante conturbado, tendo sido 

considerada louca por muitas pessoas. Os mestres Winston e Batista, dois dos pioneiros da 

concretização da missão do Vale do Amanhecer no Cariri, relataram que: 
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A primeira vez que sentei perto da tia Neiva, parecia que ela estava tirando uma 

radiografia de mim. Daquele dia em diante, vi que ela não era como as outras 

pessoas. Para mim, a maior contribuição que ela deixou foi ser a mãe que foi, e 

provar o seu amor pelos seus filhos espirituais. Aqueles que tiveram a sensibilidade 

de senti-la estão na luta como eu estou. Nessa Doutrina, quando a gente não sente, 

nada acontece. (Mestre Winston) 

 
A maior contribuição que a Tia Neiva deixou para o Vale do Amanhecer, foi ser o 

instrumento de trazer a estrutura para que o homem pudesse tocá-la, vê-la e senti-la. 

Eu tinha a Tia não como uma clarividente, mas como uma grande mulher, um grande 

ser humano. Um dia no radar, ela falou assim: Salve Deus, meus filhos! Tive minhas 

paixões, meu amores, mas nunca perdi a minha dignidade. Eu fiquei pensando 

assim: meu Deus! O que será dignidade para essa mulher? Será que é pagar conta 

em dias como eu tenho que fazer? Cumprir horários? Era para o homem ser digno 

desse sistema. Eu sou fã dela. (Mestre Batista) 

 

 

Contudo, para implantar o sistema doutrinário, concretizar os rituais e as falanges 

missionárias, a clarividente demonstrou preocupação ao líder espiritual, Pai Seta Branca, 

reconhecendo que carecia de instruções espirituais. Nesse sentido, Silva (2000, p. 345) revela 

que, “Pai Seta Branca designou o velho monge tibetano Humarran para ser o mestre de Tia 

Neiva, e ela teria que se transportar todos os dias, durante cinco anos, para os Himalaias onde 

ele morava, a fim de realizar seu curso. Durante esse tempo, ela teria que se abster de 

qualquer remédio”. 

A comunicação entre eles era feita em forma de desdobramentos, o que levava a 

clarividente a passar várias horas dormindo.  A esse respeito Sassi (1979, p. 14) informa: 

 

Dada às condições específicas que isso exigia de seu organismo físico, ela contraiu 

uma deficiência respiratória que, em 1963 a levou quase a um estado de coma para 

um sanatório de tuberculosos em Belo Horizonte. Três meses depois ela teve alta e 

deu prosseguimento à sua missão, embora portadora de menor área respiratória [...] 

 

Sassi (1979) declara que tia Neiva sentia fortes dores, causadas pelo 

comprometimento de grande parte de seus pulmões. No final de sua existência terrena ela 

tinha apenas 30% da capacidade respiratória de um dos pulmões. No entanto, estava sempre 

pronta a atender os pacientes e ou visitantes no sentido de contribuir para o alívio de seus 

problemas físicos e espirituais.  

Ao concluir o curso com o monge Humarran, “[...] foi consagrada com o nome de 

Koatay 108, um título que diz respeito ao recebimento de uma suposta coroa luminosa 

composta por 108 diamantes – posta, dali por diante em sua cabeça – e também ao 

conhecimento de “108 mantras” [...]” (CAVALCANTE, 2011, p. 57). Observemos a veste 

usada pela clarividente na consagração que a clarividente Neiva recebeu o título de Koatay 

108 (Figura 65): 
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Figura 65 – Indumentária usada na 

consagração de Koatay 108 

 

 

                                             Fonte: MUYATA DO AMANHECER (2019) 

 

O título de Koatay 108 dado a clarividente significa “Senhora dos 108 Mantras” 

(ZELAYA, 2010, p. 267), atributo este que lhe conferiu maiores responsabilidades no tocante 

os compromissos com as falanges missionárias, para que assim, os setores de trabalhos e 

consagrações pudessem ser efetivados. 

Dotada da mediunidade de clarividente, os trabalhos espirituais de tia Neiva eram 

incessantes. No curso sobre as estrelas, o Mestre Tumuchy, título espiritual concedido a Sassi, 

esclarece que durante o tempo que esteve no Centro de Tratamento e Terapia Intensiva (CTI) 

a clarividente continuou os seus trabalhos e não deixou se quer um dia de trabalhar na alta 

magia. 

Nas demais leituras que desenvolvemos, um fato que chamou bastante atenção foi 

o seu cuidado no tocante o esclarecimento aos jaguares acerca da importância da 

mediunidade, sendo algo que possui uma função primordial na lei do auxílio ao próximo. Para 

ela “[...] a mediunidade é que nos possibilita o contato com as outras dimensões, nos fazendo 

mergulhar em nosso mundo transcendental, nossas heranças, nossas origens e em todas as 

coisas que estão além do extrasensorial” (SASSI, 1982, p. 42). 
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Segundo a ninfa Marília, coordenadora das falanges missionárias do templo do 

Crato, tia Neiva tinha todo um cuidado com a formação de uma falange missionária, uma vez 

que trata-se de vários grupos, cada um deles possuindo o seu representante (regentes), 

dedicava-se, ainda, a explicar acerca da importância das vestimentas no desenvolvimento dos 

trabalhos. No compêndio de cartas da tia Neiva (1981, p. 59-60), a mesma escreveu uma 

mensagem de alerta para as falanges missionárias: 

 

[...] Sempre que envergarem seus uniformes, suas indumentárias, devem deixar que 

a individualidade passe a conduzí-las. Esqueçam os problemas, as dores que 

perturbam a personalidade, e procurem dedicar-se, dando o melhor de si levando a 

Lei do Auxílio, onde quer que se faça necessário. Porque é terrível o efeito de uma 

negativa para ajudar em um trabalho, pelo simples motivo de não estar disposta ou 

não ter sido escalada especificamente para aquilo. Quando há escassez de ninfas, 

não se justifica que por simples questão de preferência, haja mais ninfas do que o 

necessário para a realização de um trabalho, ficando outro paralisado. Vamos, 

mesmo que com esforço, nos tornarmos prestativas, cuidando de tudo e de todos 

com atenção e carinho, fazendo com que as pessoas se sintam bem com nossa 

presença, que nossa vibração transmita serenidade e equilíbrio. Vamos valorizar o 

trabalho de cada uma, e das falanges missionárias, e, em lugar de criar tolas 

rivalidades, é preciso ter a preocupação de agir em conjunto e harmonia, juntando as 

forças, abrindo os corações, irmanando-se com todos na importante tarefa de auxiliar 

os que necessitam. É preciso ter muito cuidado para não decepcionar aos que as 

cercam e, principalmente, às Guias Missionárias, os Grandes Iniciados, que criam, 

em cada uma de vocês, essa beleza interior, essa força, o amor incondicional, 

abrindo seus caminhos para a luz e a paz, a felicidade do cumprimento de suas 

missões. Junto a seus mestres, ou nas falanges missionárias, busquem sempre servir 

dentro da Lei Crística, com amor, tolerância e humildade. 

 

As leituras revelam que uma das principais centralidades da clarividente na 

composição do Vale do Amanhecer foi a dedicação na organização das falanges missionárias, 

pois, afirmamos que sem elas é impossível a realização dos trabalhos ritualísticos. A esse 

respeito, vejamos o depoimento do mestre Tavares: 

 

Em primeiro lugar veio a Nityama, quando iniciaram os rituais no Templo Mãe. Em 

seguida foi criada a Grega e na sequência a Maya, e assim as demais falanges foram 

surgindo progressivamente. Estas três falanges foram criadas para dar assistência ao 

mestrado, aos rituais em conformidade com as necessidades que foram surgindo na 

Doutrina. Tudo o que temos nessa Doutrina veio através da tia Neiva, que recebia as 

instruções diretamente da espiritualidade. 

 
No entanto, para fazer jus ao que os mentores, em especial Mãe Yara lhes 

mostravam no campo espiritual, e dar visibilidade as vestes das falanges no campo material, a 

clarividente passou por dificuldades que vão ao encontro de alguns questionamentos: “como 

conseguir definir as cores? O que era esse brilho que ela via? Quais representações estariam 

dando sentido a essas roupas?” (OLIVEIRA, 2007, p. 86), além da complexidade para obter 
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os tecidos, materiais e símbolos contidos nas vestimentas, outra adaptação foi alinhar os 

modelos ao método de costuras. Em conversa com o mestre Tavares, o mesmo ressaltou que 

para definir o padrão dos pentes que as missionárias usam na cabeça, a princípio muitas 

resistiram, achavam deselegante, pois até tomar o formato original e bonito como é hoje, a tia 

Neiva buscou muitas orientações da espiritualidade, pois muitas vezes mostravam algo para 

ela, mas tinha dificuldades para encontrar no plano físico”.  

As obras literárias do Amanhecer, entre elas, Sob os olhos da clarividente; Partida 

evangélica, Minha Vida, Meus Amores, Pequenas histórias, etc, denotam que tinha como meta 

pregar: o amor, a humildade, a tolerância e o perdão, elementos que segundo as narrativas da 

clarividente, a mulher e o homem precisam exercitar para a sua própria evolução.  

Para estruturar o Amanhecer, vimos que tia Neiva contou com a ajuda de Mário49 

Sassi, um intelectual que se tornou intérprete da Doutrina. Segundo Kazagrande (2012), este, 

era neto de italianos e foi criado no bairro do Brás em São Paulo, estudou Filosofia e Ciências 

Sociais na Universidade de São Paulo – USP; foi líder da Juventude Operária Católica – JOC 

e admirador dos movimentos leigos da igreja. No início da década de 1960, sob o intermédio 

do antropólogo Darcy Ribeiro, fez carreira em relações públicas na reitoria da Universidade 

de Brasília – UnB, e com o regime autoritário de maio de 1964, foi perseguido juntamente 

com seus colegas (Figura 66). 

Kazagrande (2012), narra que Sassi conheceu o Vale do Amanhecer no ano de 

1965, período que enfrentava dificuldades profissionais. Tia Neiva que já se encontrava no 

sétimo ano de suas manifestações mediúnicas. Ingressou na Doutrina e a partir de 1968 

tornou-se seu terceiro marido. Vejamos o que este autor acrescenta acerca da chegada de Sassi 

ao Templo Mãe: 

Os familiares, colegas e conhecidos de Mário Sassi julgaram-no ainda mais louco, 

pois Tia Neiva vivia na periferia de Brasília, num barraco de madeira, com um 

templo construído com tábuas já usadas, cercada de pessoas humildes. Essa gente 

simples, muitos nem sequer eram alfabetizados, recebiam os fenômenos da 

Clarividente com relativa naturalidade, e as perguntas incessantes de Mário Sassi 

fazem com que o apelidem rapidamente de “o intelectual”. 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Para enriquecer a leitura sobre Mário Sassi, recomenda-se ver Resgate 01 – Mário Sassi (KAZAGRANDE, 

2018). 

 



130 

 

 

Figura 66 – Mário Sassi e Tia Neiva 

 

          Fonte: ABEVANO (2018) 

 

Dessa forma, inicia-se a sua jornada mediúnica, dedicando-se de forma exclusiva 

à Doutrina do Amanhecer. A literatura aponta que sempre esteve ao lado de tia Neiva, bem 

como, atendia à imprensa, aos pesquisadores e aos religiosos que se dirigiam até o Vale para 

realizar entrevistas.  

Para Kazagrande (2012), Mário Sassi ficou conhecido como “o evangelizador”. 

Prestava ainda, atenção especial ao corpo mediúnico e aos visitantes, sendo notório de 

grandes responsabilidades, entre elas, palestras, aulas evangélicas, gravações, fascículos 

doutrinários e publicações de livros, a saber: No limiar do III milênio (1972); O Que é o Vale 

do Amanhecer (1979); Sob os olhos da Clarividente (n/d) e 2000 - A Conjunção de Dois 

Planos (n/d). Este último, “faz parte dos escritos que organizam a vida litúrgica, religiosa e 

até civil dos membros” (SANTOS, 2016, p. 36). 

Após o falecimento da clarividente, Sassi enfrentou crises com o ministério 

composto por trinos, e principalmente com os dois filhos de Tia Neiva. A esse respeito, 

vejamos o que disse Santos (2016, p. 29): 

 

Este impasse referia-se à questão das especulações imobiliárias que os irmãos 

Zelaya estavam promovendo no território sagrado da comunidade iniciática. Pouco 

tempo do falecimento de Tia Neiva, seus herdeiros perceberam a possibilidade de 

transações imobiliárias no território do Vale do Amanhecer e o lotearam. Os terrenos 

foram vendidos inclusive para pessoas que não eram da doutrina, o que veio a 

aprofundar as desavenças entre Mário Sassi e os irmãos Zelaya. Muitos membros se 
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mostraram descontentes com o comércio de terrenos para outras pessoas e 

finalidades alheias à doutrina. A quem visita o Vale do Amanhecer não passa 

despercebido o fato de igrejas evangélicas que compraram o terreno ali com o 

objetivo de fazer exorcismos e proselitismo contra a doutrina, o que causa certa 

consternação na maioria dos habitantes, que professam as crenças do Vale do 

Amanhecer. 

 

Após desentendimentos, se desligou da Doutrina em 1986, e passou a residir em 

Sobradinho, onde idealizou o Vale do Sol, mantendo diversos elementos que ajudou a 

implantar no Vale do Amanhecer. Em suma, Mário Sassi foi um protagonista, responsável 

pelo acervo da Doutrina do Amanhecer, chegando a falecer no ano de 1995. 

As informações expressas acima, reúnem traços importantes que vão ao encontro 

da trajetória da líder da doutrina do Amanhecer, contudo, entendemos que a centralidade está 

no desenvolvimento das falanges missionárias e nos rituais que enfatizamos no descortinar da 

presente tese, noutras palavras são eles que organizam a estrutura do universo doutrinário. 

Consideramos este dado de suma importância, e entendemos a preocupação da mesma em 

trazer à cena as primeiras falanges missionárias do grupo que pesquisamos, uma vez que estas 

assumem papel central nos rituais. 

 

3.5 O papel do Vale do Amanhecer na Nova Era  

   

“Oh! Jesus! 

Ensina-me o verdadeiro amor aos menos esclarecidos! 

Faze-me tolerante nos momentos difíceis de minha vida. 

Oh! Senhor,  

Permita que eu seja o jaguar medianeiro entre o céu e a 

terra.  

Retira Jesus! Os males que restam em mim  

Para que eu possa receber os mantras do sol e da lua 

E transmitir a presença divina na Nova Era 

Iilumina, Senhor, também a minha consciência 

Para que santificado seja o meu espírito algum dia.” 

(Prece Luz). (Grifo da autora). 

  

 

Para Guerriero (2006), o Vale do Amanhecer pode ser classificado entre os Novos 

Movimentos Religiosos - NMR que se destacam por agregarem a incessante busca do 

autoconhecimento, frisada na evolução do espírito, cuja marca possui traços com o 

orientalismo, sendo este também de natureza reencarnacionista. “Essas mudanças ocorreram 

após a década de 1960, mas principalmente a partir de 1980, com a expansão e multiplicação 

de formas de vivência da Nova Era” (p. 27). 
 
Na Doutrina do Amanhecer captamos a forte presença do termo Nova Era, o que 

pode ser ilustrado na Prece de Simiromba (mantra do Jaguar) pronunciada em vários 
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momentos rituais, conforme segue: 

 
Oh! Simiromba do grande Oriente de Oxalá 

No mundo encantado dos Himalaias 

Faze a minha preparação  
Ilumina o meu espírito 

Para que eu possa partir sem receios 

No avanço final de uma nova era 

Faze em mim 

A verdadeira força do jaguar  
Oh! Simiromba dos mundos encantados 

Em breve estarei sobre o leito 

E Jesus o sol da vida 

Transmitirá por mim 

Os mantras poderosos 

Para a libertação 

Dos vales negros da incompreensão  
Oh! Senhor 

Partirei contigo 

Nada temerei (Grifos da autora). 
 

Na prece há uma exortação ao Pai Seta Branca para que os adeptos sejam 

fortalecidos neste momento de transição planetária, ou seja, na fase atual em que se acredita 

que a terra passará de um planeta de provas e expiações para um planeta regenerado. 

 Nesse sentido, perguntamos: o que é Nova Era? Qual a relação da Doutrina de 

Pai Seta Branca com a Nova Era? Na tentativa de responder tais questões, recorremos às 

produções acadêmicas e as da própria Doutrina. 

Começamos a tratar da primeira questão fazendo dois alertas: nosso objetivo 

principal não é aprofundar os estudos acerca desta temática, mas, relacioná-la às experiências 

desenvolvidas na Doutrina do Amanhecer; reconhecemos que um marco temporal 

fundamental para a vivência de novas formas de religiosidade e que apontaram desafios no 

campo religioso foi a década de 1960.  

A Nova Era é um movimento plurifacetado, que vai ao encontro de uma 

consciência educativa, espiritualista, moral e ética dos valores humanos, e influenciou vários 

grupos religiosos, entre eles, o Vale do Amanhecer. Não se deve confundir com religião ou 

como muitos a chamam de seita. Para Boff (2006), deve ser interpretada como uma forma de 

viver e atuar com posicionamentos que vê no ser humano uma possibilidade de contribuição 

para um melhor desenvolvimento do planeta em suas múltiplas dimensões. 

É ainda um chamamento para o constante diálogo tecido na coletividade, 

vislumbrando o bem estar do homem, da mulher, e da realização com a sua espiritualidade a 

partir de objetivos e práticas habituais. “As práticas que costumam ser classificadas como de 

Nova Era são a ponta de um iceberg, a parte visível de um estilo diferente de lidar com a 

espiritualidade, com o corpo e com o desenvolvimento pessoal” (GUERRIERO, 2006, p. 88). 
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Para o autor retrocitado o termo nova ou “Novo” demarca algumas definições de 

autores que a situam após a Segunda Guerra Mundial, havendo também, definições 

posteriores em ocasião a forte influência do movimento de contracultura dos anos 1960 e 

1970 que teceu forte crítica às imposições religiosas de cunho conservador e devoção aos 

princípios religiosos. 
 
Guerriero (2006, p. 98-99) classifica 58 novos movimentos religiosos, e explica 

algumas vertentes destes em oposição às pregações instituídas pelas “grandes religiões”: 

  
Trata-se da formação de novos grupos com forte ênfase na busca de uma 

salvação diante do mal que se encontra no mundo atual. Há uma negação e 

ruptura em relação à cultura abrangente e à ortodoxia religiosa. A maioria, neste 

caso, possui fortes inclinações orientalistas, mas podemos inserir, também, o 

Santo-Daime, a União do Vegetal, a Barquinha e outras que, apesar de não 

estarem ligadas diretamente a grandes religiões mundiais, guardam relações com 

religiões fortemente instituídas em solo nacional. [...] buscam nesses movimentos 

religiosos uma experiência diferente da educação que receberam. Formam desde 

comunidades rurais a centros devocionais nas grandes cidades. Podemos incluir 

nesse mesmo tipo os grupos mais ecumênicos, sem contornos religiosos rígidos e 

que pregam uma verdade eclética, mas também fundamental. Entre eles 

destacamos o Vale do Amanhecer e a legião da Boa Vontade. 

 

Os estudos evidenciam que as experiências religiosas podem ser realizadas por 

vários caminhos. Não se trata aqui de apontar o melhor ou pior itinerário, pois, sabemos que 

cada ser humano é portador de uma “centelha divina”, e o que faz diferença na experiência é a 

maneira como concebe a sua interioridade com vistas ao outro. 
 

Em pleno século XXI, falar de Nova Era, ainda é um grande desafio no tocante às 

discussões em torno dos movimentos religiosos que se configuram numa sociedade 

tradicional, consumista e fragmentária às opiniões religiosas não hegemônicas. “A experiência 

da subjetividade em sociedades fragmentadas, racionalizadas e de grande mobilidade, aliada à 

liberdade de escolha e os direitos do cidadão, conduziu ao incremento cada vez maior das 

novas religiões” (GUERRIERO, 2006, p. 41). 

Neste ponto podemos responder a segunda questão proposta. Enquanto 

movimento religioso híbrido, no sentido dado por Canclini (2008), o Vale do Amanhecer 

ressignifica elementos de diferentes tradições: catolicismo popular, religiões de matrizes 

africanas, Espiritismo e espiritualismo oriental, Xamanismo e cultura cigana.  
 

Cavalcante (2011, p. 80-81) opina sobre a relação do Vale com o Espiritismo e a 

Umbanda: “Quanto ao diálogo do Vale com o espiritismo kardecista e a umbanda, pode-se 

dizer que essas duas religiões, em suas conotações mediúnicas, parecem ser a que mais 

dialogam com os seguidores da Clarividente, chegando muitas vezes, em alguns aspectos e à 

primeira vista, a com elas se confundir”. Discordamos da autora quando referenda a posição 
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de Camargo (1961) segundo a qual havia na década de 1960, identificação entre as duas 

religiões citadas. Até hoje há, dentro do Movimento Espírita grandes dificuldades de 

aceitação das práticas ritualísticas da Umbanda. 

Em relação à Nova Era, Sassi (1979) realça que o Vale possui as seguintes 

semelhanças: é constituído por um grupo de pessoas que comungam de objetivos e crenças 

comuns; é fundado de acordo com os princípios do Sistema Crístico; acredita na reencarnação 

como nova oportunidade espiritual; e utiliza técnicas de manipulação de energias em 

benefício do próximo. Para Olinda e Lima (2017, p. 15) “O Vale do Amanhecer é, a um só 

tempo, uma comunidade religiosa e um movimento religioso, assentados numa Doutrina 

Espiritualista Cristã, vinculada aos anseios da constituição de uma era de paz e regeneração 

do planeta terra”. 
 

No Vale, os adeptos vestem uniformes que lhes proporcionam o 

compartilhamento dos rituais, não importando o grau capital/intelectual, todavia, na prática 

espiritual, precisam galgar as suas posições mediante as sucessivas consagrações. Contudo, 

Sassi (1979) afirma que é preciso lembrar que não é o trabalho espiritual em si que assegura a 

evolução do indivíduo, este deve ser tecido nos aprendizados diários, na sensibilidade 

humana, e quanto à participação nos rituais da Doutrina podem ser tão curados de seus males 

físicos e espirituais quanto os pacientes. 

Conforme expressamos, constatamos que o Vale possui muitas semelhanças com 

as discussões empreendidas pela Nova Era, entre elas, citamos alguns termos utilizados pelo 

acervo da Doutrina, vejamos: exercitar o amor, a humildade, o perdão e a tolerância; conviver 

e aceitar o outro sem tentar mudar a sua forma de ser; buscar o equilíbrio de pensamentos e 

manter-se em harmonia consigo e com o outro. Consoante Olinda e Lima (2017), estes se 

caracterizam no fazer e na troca de experiências com os aprendizados vivenciados na 

coletividade. Dentre tantas mensagens proferidas, tia Neiva (1977, p. 81) tratava também 

acerca da relação dos jaguares do Amanhecer com a Nova Era: 

 

Meu filho, você é um espírito espartano, que traz consigo o dinamismo e o preparo 

necessário para a Nova Era. Conheço muito bem os caminhos que você está 

percorrendo. Anime-se pois, as coisas vão mudar muito e você alcançará sua 

realização pessoal. Os dias de hoje estão exigindo muito de cada um de nós, tudo 

está acontecendo muito depressa, no mundo e em nossas vidas cármicas. Passada 

esta fase difícil e conturbada, tudo será tranquilidade e paz. É necessário muito 

equilíbrio e manter sempre harmonizado o Centro Coronário, para que o Sol Interior 

brilhe mais, e você, mesmo em meio às dificuldades, possa irradiar sua força e seu 

amor no auxílio e na caridade. [...] Você é um filho de Pai Seta Branca [...] Vamos 

coordenar todas às nossas energias para nos sentirmos úteis e inteiramente 

realizados. 
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Chamamos atenção para a década de 1970, a qual a clarividente já agregava a 

mensagem da Nova Era em algumas preces e principalmente no canto das seguintes falanges 

misisonárias: Maya, Dharman Oxinto, Cayçara, Cigaga Tagana, Muruaicy e Samaritana.  
  

Como vimos, apesar do Vale apresentar posicionamentos de uma proposta de 

experiência religiosa inclusiva como a Nova Era, ressaltamos que o aprendizado e ou 

evolução das pessoas não se encontram em doutrinas, estes dizem respeito a uma opção 

sensível da vida de forma que prime pela igualdade entre as pessoas e a própria humanização 

do ser. Corroboramos com Meslin (2014, p. 168), quando afirma que, “[...] o tempo cristão é 

um tempo de progressos espirituais”. Noutras palavras, diz respeito a uma revolução que 

precisa ser travada todos os dias contra a exclusão social e a intolerância religiosa. 
 

No livro Autobiografia Missionária, Lucena (1992, p. 47), define o Vale “como 

um surgimento de uma nova concepção da velha verdade, um progresso da percepção ou 

aceleramento na evolução de conceitos ao seu entendimento”. Essa narrativa remete à relação 

do Vale com a Nova Era, e se constitui como um caminho que se abre para novas 

possibilidades no quefazer do processo de espiritualização, caracterizando-se como um 

processo formativo, com novas percepções de olhares, o que para a pesquisadora Cavalcante 

(2011, p. 83): 

 
[...] O Vale traz a proposta de um “novo olhar” sobre o que era tido como a 

“verdade imutável” das religiões já instituídas. Esse argumento, para os fiéis, 

acabou constituindo uma das principais justificativas da criação daquela 

doutrina, perante a existência de credos mais antigos e tradicionais, assim como 

o atrativo e a novidade naquilo que instituíram a clarividente e seus seguidores. 

 

Os esforços de tia Neiva e dos seus seguidores foram, a um só tempo, “[...] 

contrariando a ideia do repetir, do tornar-se igual ou do simplesmente copiar, tão caro aos 

ideais de Mãe Neném50 – se é que cópias são realmente possíveis, em se tratando de sistemas 

culturais” (p. 83). 
 

Evidenciamos uma possibilidade de proximidades e porque não dizer de diálogos 

com outras culturas religiosas, principalmente aquelas seguidoras da Nova Era, uma vez que o 

Vale apresenta fortes traços com o xamanismo, com as religiões de matrizes africanas e 

orientais. 

                                                 
50 Mãe Neném foi uma incentivadora e instrutora de Tia Neiva na fundação da UESB. Trata-se de uma adepta 

do espiritismo kardecista que contribuiu para que a Clarividente aprendesse a lidar com as técnicas de 

incorporação. Com o passar dos tempos, desvinculou-se da UESB por não concordar com as escolhas que Tia 

Neiva havia feito para dar prosseguimento à missão. Uma leitura mais acurada acerca desse assunto pode ser 

encontrada na tese de REIS, Marcelo Rodrigues dos. Tia Neiva: a trajetória de uma líder religiosa e sua obra, o 

Vale do Amanhecer (1925-2008). 

 



136 

 

 

3.6 A organização das falanges missionárias  

 

“Mensageiros de luz se preparam 

Com Jesus querendo servir 

Doutrinando, emanando e curando 

No evangelho de um novo porvir 

Mestres Lua, transmitindo 

A voz direta do céu 

[...] Filhos dos Devas aparecem 

Guardiães chegados do céu  

Com seus Magos e Samaritanas 

Nityamas cobertas de véu [...] “ 

(Trecho do Hino dos Mestres).  

 

 

As leituras acerca das falanges pesquisadas foram elaboradas com a ajuda das 

seguintes fontes: Arquivo Tumarã, de autoria de José Carlos Silva; Os símbolos na Doutrina 

do Vale do Amanhecer, organizado por Carmem Lúcia Zelaya; O que é o Vale do Amanhecer 

e 2000 – Conjunção de Dois Planos, de autoria de Mário Sassi, e os manuais das falanges 

missionárias em destaque. Estas últimas fontes apresentaram dificuldades por conterem 

explicações resumidas e fragmentadas. Dessa forma, em se tratando do contexto histórico, 

datas, eventos, funções, para que fosse possível a montagem do presente texto, em alguns 

momentos, recorremos a Ninfa Marília, coordenadora geral das falanges missionárias do Vale 

do Amanhecer do Crato, ao Filho de Devas – o mestre Tiago e às regentes das falanges 

pesquisadas.  

De acordo com Silva (2009), o Vale do Amanhecer possui vinte e uma falanges 

missionárias, a saber: Nityama, Samaritana, Mago, Grega, Maya, Príncipe Maia, Yurici, 

Muruayci, Dharman Oxinto, Jaçanã, Ariana da Estrela Testemunha, Madalena de Cássia, 

Franciscana, Narayama, Rochana, Cayçara, Tupinambá, Cigana Aganara, Cigana Tagana, 

Agulha Ysmênia e Nyatra51. “Cada falange tem uma história e um canto específico que 

refletem suas Origens Transcendentais” (ZELAYA, 2009, p. 81). Os homens compõem com 

exclusividade as falanges dos Magos e Príncipes Maia, ficando as demais falanges 

unicamente para as mulheres. 

 Cada falange possui uma indumentária própria52, concebida por tia Neiva a partir 

de visões do mundo espiritual. Cavalcante (2000, p. 35) informa que: “as vestimentas 

femininas compõem-se, invariavelmente, de longas túnicas. No caso dos homens, a 

indumentária deverá ser composta por calça e blusa de mangas compridas, além de uma 

                                                 
51 No templo lócus da pesquisa a falange missionária Aponara criada pelo casal Gilberto e Nair Zelaya fez parte 

até o ano de 2015. 
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capa”. 

Para Reis (2008), Tia Neiva defendeu a criação das falanges missionárias 

enquanto experiência espiritualizante, sendo estas de vital importância para o corpo 

mediúnico e para a concretização dos rituais. Neste sentido, realçamos que a gênese das 

respectivas falanges se configura numa formação que do ponto de vista transcendental, o 

passado e o presente se misturam. 

Compreendemos que a organização das falanges missionárias foi um dos desafios 

mais complexos e significativos que a clarividente assumiu na obra do Amanhecer. Silva 

(2009), narra que houve toda uma preparação dos planos espirituais, e reforça que as falanges 

são grupos de Mestres e Ninfas que possuem um transcendente espiritual afim, portanto, 

através das indumentárias participam de rituais específicos que lhes são designados. As 

imagens que apresentamos de cada falange no corpo da presente tese, passaram por várias 

adaptações, até ajustar-se ao padrão orientado pela espiritualidade, sob os cuidados da 

clarividente. 

Durante nossa pesquisa, vimos que existem três formas para identificar quando o 

adepto pertence a uma falange missionária, são elas: pela indumentária, pela emissão e pelo 

canto. Já o canto de falange missionária, segundo Silva (2009), é um texto que foi redigido 

por tia Neiva com orientação dos mentores espirituais, com destaque especial para o 

transcendente de cada grupo, havendo assim, um canto específico para cada falange. Os 

adeptos o expressam também oralmente em vários rituais.  

No que se refere às indumentárias de falanges, Oliveira (2007, p. 85), desenvolveu 

uma dissertação, intitulada: Visualidades em foco: conexões entre a cultura visual e o Vale do 

Amanhecer, a qual relatou que: 

 

Para narrar o processo de criação das indumentárias, é preciso, pois, trazer à cena 

outra personagem de grande importância para a Doutrina, no que concerne ao Plano 

Espiritual, qual seja, Mãe Yara. Se, por um lado o grande líder espiritual do Vale do 

Amanhecer, como representação masculina, é o Pai Seta Branca, de outro, Mãe Yara, 

assume esse papel como representação feminina [...]. 
 

Sempre que uma falange estava sendo organizada no plano físico era Mãe Yara 

que passava as instruções das roupas para tia Neiva. Em conversa com as regentes 

responsáveis pelos grupos pesquisados, estas nos disseram que, quando uma adepta deseja 

pertencer a uma falange missionária, mas, ainda possui dúvidas, aconselha-se entrar em 

sintonia com esta mentora espiritual. Isto acontece no templo em foco porque não é realizada 

a reunião de “Mãe Yara” em que a coordenadora do templo, juntamente com as regentes 

apresentam todas as falanges para contribuir na escolha a ser feita pelas Ninfas que passarão 
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pela consagração de centúria. Vejamos a imagem de Mãe Yara exposta no setor de trabalho 

“Estrela Candente” (Figura 67): 

 

Figura 67 – Mãe Yara 

 

               Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa 

 

De acordo com Oliveira (2007, p. 108), no Vale, encontramos, “[...] capas de 

Mestres que remetem à Idade Média, vestidos de Ninfas representando princesas, ciganas, 

índias, franciscanas, adornos como véus, luvas, crachás, tudo isso permeado por muito brilho 

e altivez”.  

Sobre as falanges, a disposição dos adeptos, cumprimentos de horários, o respeito 

às regras, o diálogo e a deferência aos colegas, os cuidados com as indumentárias, a pertença 

e a forma de se conduzir num grupo e, sobretudo, o compromisso com as escalas nos rituais, 

são fatores preponderantes na organização de uma falange missionária. Segundo Zelaya 

(2009, p. 151), para a clarividente, “a conduta doutrinária é a base de nossa doutrina, quem 

ama respeita e quem respeita domina”. 

Para pertencer a uma falange missionária os adeptos terão que realizar a 

consagração de centúria, com exceção das Nityamas, Gregas, Magos, Mayas e Príncipes 

Maia, grupos compostos por crianças, jovens e adultos. No caso de crianças e jovens, estes 

podem escolher uma falange e participar dos rituais específicos para as suas idades em 

conformidade com horários estabelecidos. 
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É importante ressaltar que, quando criança, o acompanhamento é feito pelo setor 

de trabalho chamado “Pequeno Pajé”. Quando jovens, assistem aulas aos domingos pela 

manhã com os seguidores preparados para tal função e que são chamados de “Filhos de 

Devas”. Os demais rituais são autorizados somente quando estes realizam suas consagrações. 

Em se tratando da criança e do jovem, todas as decisões terão que passar pela família ou 

responsável, pelo crivo do presidente do templo e da coordenadora geral das falanges.  

O reconhecimento da mediunidade da missionária pode ser feito de duas formas: 

pelo predomínio da cor prata para os aparás e da cor dourada para as doutrinadoras.  

A seguir, apresentamos as falanges de Nityamas, Gregas e Mayas, seguindo a 

ordem de implantação na Doutrina. Segundo Silva (2000), a primeira falange missionária 

implantada em 1974 foi a de Nityamas, juntamente com a falange dos Magos, com o objetivo 

de dar assistência aos rituais. 

A princípio as Nityamas tiveram a sua frente Nair e Maria do Rosário. Em 1980, 

Ana Maria Leite R. Fróes recebeu a incumbência da clarividente e até os dias atuais é a 

responsável pelo grupo. Os adeptos (adjuntos de apoio) desta falange se chamam Francisco 

Antônio de Moraes (Adjunto Alácio) e Joelson Miranda (Adjunto Ofarã). Possui, ainda, nos 

templos externos, as regentes e os adeptos (adjuntos de apoio) que as representam. No Templo 

Patário, a regente responsável pelo grupo se chama Rúbia Alana Antero da S. Cosmo, e os 

Adjuntos de Apoio são José Elves Ermano P. Morais e Francisco Antônio. Vejamos a imagem 

conferida às Nityamas (Figura 68): 

 

Figura 68 – Falange missionária Nityama 

 

          Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa. 
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No templo do Crato, ao casar, se desejar permanecer no grupo, a Nityama deve 

assumir a condição de Nityama Madruxa (que quer dizer, madrinha da Nityama), fazendo 

algumas alterações na vestimenta, como por exemplo, a bata e o pente que são identificações 

de sua nova condição civil (ZELAYA, 2009). Esta realiza os mesmos rituais que as demais, 

formando assim, uma única falange missionária. 

 Um dos principais símbolos da Nityama é a fogueira bordada em sua 

indumentária, e o véu que cobre o rosto em vários rituais. Segundo o manual desta falange 

(2012), a chama da fogueira rememora os ritos e as invocações que estas faziam, quando 

viveram na Grécia e Índia, e o véu, representa a pureza do espírito. 

De acordo com o Manual das Nityamas (2012, p. 29) esta falange possui três 

cantos. Exibimos o segundo canto
27

 que pode ser feito em quase todos os rituais e narra a 

transcendentalidade deste grupo: 

 

Oh! Jesus! Eu sou a Nityama do lenho e das paixões. Fiz mil chamas, subi e cheguei 

até os Devas, recebi as suas bênçãos e roguei de joelhos pelos meus amores. Jesus! 

Aqui estou para te encontrar! Sou eu quem canta, abrindo os caminhos do meu 

mestre jaguar. Estou a manipular as forças com ternura, até que meu mestre, Mago 

deste amanhecer, que juntos acendemos a chama da vida, iluminando os caminhos 

dos mestres que descem do reino central, de suas jornadas, e passam por aqui, 

vindos carregados de energias. Oh Jesus! Oh meu Pai Seta branca! Oh Simiromba de 

Deus! Partirei sempre com – 0 – // em Cristo Jesus. 

  

As guias missionárias desta falange se chamam Mãe Magdala e Mãe Madruxa, 

conforme figuras a seguir (Figura 69): 

 

Figura 69 – Mãe Magdala e Mãe Madruxa 

        

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Fonte: Mestre Jorge Luis (2018) 

 

A seguir, apresentamos a falange missionária das Gregas. A mesma teve início 

em maio de 1978, e, é assistida no plano espiritual pela guia missionária Abariana Verde 

(Figura 70): 
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Figura 70 – Guia Missionária Abariana Verde 

 

                         Fonte: Gregas do Vale do Amanhecer (2018) 

 

 Silva (2000) nos diz que, no surgimento desta falange, a Ninfa Ana Júlia foi a 

responsável por conduzi-la. Porém, como teve que assumir a condição de coordenadora geral 

de templo externo junto ao seu marido em Minas Gerais, abdicou do cargo, e a Grega Marina 

ficou na incumbência do grupo por um determinado período. 

A convite dos Filhos de Devas, a seguidora Abadia assumiu o grupo e passou a 

ser a 1ª Grega. Roberto Carlos é o adjunto de apoio das Gregas. Já no templo do Crato, a 

regente se chama Francisca Josiane C. de Meneses, tendo como Adjunto de Apoio, Eronildo 

Deomondes Cosmo. 
 

Inicialmente, esta falange foi estruturada para jovens de 12 a 18 anos, mas o 

interesse em participar do grupo ultrapassava as referidas idades, abrindo-se espaço para 

componentes de outras faixas etárias. Segundo Silva (2000) a narrativa transcendental das 

Gregas está ligada a época de Pitya, uma das encarnações da clarividente Neiva em Delfos, 

na Grécia. Vejamos algumas passagens: 

 

À época de Pitya, em Delfos, as Gregas eram meninas e adolescentes que a pitonisa 

incumbiu de recolher as armas dos guerreiros mortos ou feridos, para serem 

consagradas no Templo de Apolo. Ficavam de honra e guarda nos grandes rituais, 

sempre portando suas lanças. A Princesa Kaly tem um albergue nos planos 

espirituais, de onde sai com muitas companheiras - o Povo das Kalys, espíritos de 

elevada estatura - armadas com suas lanças etéricas, penetrando nas densas matas e 

terríveis pântanos, onde acodem espíritos perdidos e os livram dos bandidos do 

espaço, com a ajuda dos Cavaleiros de Oxosse. Muito altas, intimidam os espíritos 

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

dos ventos53. 

 

Consoante à narrativa anterior, é perceptível a ligação da clarividente na 

roupagem de sacerdotisa de Apolo junto às Gregas, e o modo como estas portam suas 

indumentárias, pois o vestido possui uma única alça. A capa remonta aos antigos gregos, 

sendo afixada no vestido num único lado. Elas conduzem uma lança na posição vertical, 

reafirmando suas posturas de guardiãs nos rituais do Amanhecer. Conferimos a imagem 

abaixo (Figura 71): 

 

Figura 71 – Falange missionária Grega 

 

               Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa. 

 

Vejamos o canto das Gregas que reverencia o Deus Apolo, a guia missionária 

Abariana Verde e a sacerdotisa Policena54, confirmando assim, uma herança transcendental 

espartana: 

Oh Deus Apolo, unificado em cristo Jesus! Aqui me tens, firme ao Cavaleiro 

Vermelho, que ainda repousa sob as nuvens luminosas de Atenas, porém já 

unificado em Deus pai todo poderoso. Trago a força da guia missionária Abariana 

Verde, a Grande Kali, que viu os poderes de Policena sobre as ondas dos grandes 

mares. Tudo, tudo nos pertence na guarda deste trabalho! Simiromba de Deus, o 

nosso pai, vem trazer a boa sorte aos nossos irmãos. Parto com - o - // em cristo 

Jesus.55 
 

                                                 
53 SILVA, José Carlos do Nascimento. Arquivo Tumarã. Op. cit., p.8-9. 
54 Entidade espiritual que compõe o grupo das Gregas. 
55 SILVA, José Carlos do Nascimento. Arquivo Tumarã. Op. cit., p. 10. 
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Conforme relato de Silva (2000), este canto é proferido nos rituais de “Abatá”, 

“Leito Magnético”, “Entrega de Energias da Estrela Candente”, “Turigano”, entre outros.  
 
Por fim, apresentamos a falange das Mayas que foi criada na consagração do 1º 

de maio de 1979 e tem como responsável a Ninfa Nancyara Zelaya. O adjunto de apoio do 

referido grupo se chama Gilfran. No Templo Patário do Amanhecer a falange encontra-se 

sem regente e o adjunto de apoio se chama Roberto Pinheiro. Segundo leituras, a história 

desse grupo se passa na civilização Maya, que em conformidade com Silva (2000) representa 

uma das significativas encarnações dos jaguares do Amanhecer.  

As Mayas são importantes em diferentes trabalhos, mas atuam com exclusividade 

no ritual de Turigano representando a rainha exilada e a Policena, personagens que remontam 

à Grécia do tempo do rei Leônidas. Vejamos a imagem das Mayas (Figura 72): 
 
 

Figura 72 – Falange missionária Maya 

 

        Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa. 

 

As entidades espirituais que regem esta falange são a Virgem do Sol e a Maya 

Missionária (Figura 73): 
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Figura 73 – Virgem do Sol e Maya Missionária 

              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fonte: Mayas do Amanhecer (2018) 

 

A indumentária das Mayas tem a saia do vestido colorida e possui duas fitas: a 

amarela, representa a ciência e a roxa, a fé (SILVA, 2000), acrescentando ainda, uma fita com 

o símbolo em conformidade com as suas mediunidades. Na parte superior do vestido, exibem 

um bordado de uma taça que simboliza o sistema Crístico Iniciático; um bordado de uma seta 

para cima quando se trata da Maya doutrinadora, e um bordado de uma seta para baixo no 

caso da Maya Apará, bem como um bordado no formato de uma gola com várias cores, que 

simboliza a força da lua e a cura desobsessiva. Usam ainda, três capas, sendo uma delas com 

brilho, uma homenageia a guia missionária Virgem do Sol. Compondo os acessórios usam 

luvas e pentes com véus.  

Para participar dos rituais de Abatá,56 Alabá, Entrega das Energias, Leito 

Magnético e etc, Silva (2000, p. 46) relata que as Mayas emitem o seguinte canto:  

 
Oh, Jesus, esta é a hora da individualidade! Venho trazer-te este momento de luz que 

tenho em meu coração, restos de uma vida que me fez voltar por não saber amar! 

Conheci a ciência cósmica, promovi a Virgem do Sol, sou também a alegria da lua! 

Procuro, Jesus, encontrar o brilho da jovem guerreira: a Virgem do Sol. Oh, Jesus, 

tudo queremos fazer nesta jornada para uma nova era! Estamos, oh, Jesus, com - o -

// em teu santo nome, Jesus querido. 

 

Como vimos, o canto se apresenta como possibilidade do despertar de uma 

consciência espiritualizante. As Mayas expressam uma narrativa que reporta diretamente ao 

Mestre Jesus.   

 

                                                 
56 Abatá, Alabá e Leito Magnético são rituais iniciáticos e possuem horários específicos. A consagração de 

centúria é requisito primordial para que os seguidores possam participar desses trabalhos. 
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4 O VALE DO AMANHECER NO CARIRI CEARENSE 

 

 
“Acredito que a espiritualidade direcionou o Nordeste 

por dois motivos: o nordestino possui resignação e uma 

fé incrível. Na época, só tinha templo em Recife, e em 

Fortaleza estava começando. Os caririenses do Ceará 

abriram suas casas para nós, aceitaram essa Doutrina de 

tal forma que fiquei impressionada. A única certeza que 

o grupo tinha é que íamos construir um templo.” 

(Marília Castro Soares. Coordenadora Geral das 

Falanges Missionárias do Templo Patário do 

Amanhecer). 

 

Este capítulo objetiva reconstruir a gênese e desenvolvimento do Templo Patário 

do Amanhecer, lócus da pesquisa, na cidade do Crato, localizada no Cariri cearense. Como o 

entendimento da parte depende das suas relações com o todo, escolhemos abordagens teórico-

metodológicas situadas no paradigma do singular-plural. Conforme elaboração do sociólogo 

Franco Ferrarotti (2014, p. 78) “um homem nunca é um indivíduo; seria melhor chamá-lo de 

um universo singular: ‘totalizado’ e ao mesmo tempo universalizado por sua época, que ele 

‘retotaliza’ ao se reproduzir nela com singularidade”. Assim, as histórias singulares contadas 

por nossos entrevistados ganham sentido no conjunto e no contexto em que se inserem. 

A retrospectiva histórica que fizemos no tópico 4.1 foi sintética, pois objetivou, 

apenas, situar o leitor acerca da origem e desenvolvimento da cidade sede do lócus 

investigado, mostrando as lutas sangrentas que envolveram índios, escravos, senhores de 

engenho, jagunços, colonos e uma elite intelectual nem sempre sintonizada com as pessoas 

mais simples. Destacaremos que a Igreja Católica Apostólica Romana esteve no centro de 

várias disputas políticas locais e que a dimensão da religiosidade do caririense foi sempre uma 

expressão marcante. 

 Ao longo de um ano de trabalho de campo conseguimos reunir os principais 

personagens da construção desta instituição religiosa. De início contactamos os três líderes 

que vieram do Templo Mãe de Brasília – DF, no ano de 1986 e, em seguida, estes nos 

indicaram outros nomes significativos para a reconstituição a que nos propusemos. 

De acordo com Meihy e Holanda (2014, p. 15) “a existência de um grupo de 

pessoas a serem entrevistadas é condição para a realização de uma pesquisa em história oral” 

e a melhor forma de reconstruir a história de um grupo ou de uma instituição é recorrer às 

fontes orais, o que não impede o cruzamento de informações com as fontes documentais 

escritas sobre a implantação da referida Doutrina, nesta região.  
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Conforme anunciado no capítulo 02, realizamos entrevistas semiestruturadas, 

entre outubro de 2017 a setembro de 2018, com as seguintes pessoas57: José Tavares de 

Moraes – atual presidente do Templo Patário do Amanhecer; Marília Castro Soares – 

coordenadora geral das falanges missionárias do Templo Patário do Amanhecer, Raimundo 

Carlos Justo, Tiago Castro Nobre – adeptos pertencentes ao Templo anteriormente citado; 

Cícero Nunes – ex-presidente do Vale do Amanhecer do Crato e atual presidente do Templo 

Pelário do Amanhecer de Juazeiro do Norte; Sônia Maria Bezerra, Francisco Bezerra, 

Winston Ramalho e Rodrigo N. Martins. Estes últimos encontram-se afastados da Doutrina 

aqui tratada. Foram experiências singulares de rememoração a mostrar que o ato de 

entrevistar é, antes de tudo, interação. Com o intuito de explorarmos as demais possibilidades 

acerca desse espaço religioso, identificamos, ainda, algumas seguidoras que fizeram parte de 

sua inserção e apoio, e as entrevistamos também: Veneranda A. Miranda e Ana Cristina S. 

Prado. Nos tópicos que se seguem, partilhamos as leituras desenvolvidas sobre o Cariri 

cearense, enquanto território religioso diverso, bem como as entrevistas com os adeptos que 

compuseram este enredo. 

Destacamos que os entrevistados nos receberam em suas residências e ou no 

Templo, e nos acolheram com atenção, afirmando estarem à disposição para tirarem nossas 

dúvidas e ou revermos detalhes das entrevistas. 

A construção da narrativa dessa trajetória teve apoio nas discussões 

epistemológicas da história oral, de acordo com Meihy e Holanda (2014), Boni (2013), 

Ferreira e Amado (2006), Silva (2017), Queiroz (2012), Caldas (1999) e Jucá (2014). O 

capítulo está dividido de acordo com os seguintes subitens: Cariri cearense: berço cultural e 

religioso; A história do Vale do Amanhecer no Cariri cearense nas vozes dos fundadores. 

Não há registros acadêmicos ou documentos que tratem da implantação do Vale 

do Amanhecer na cidade do Crato, sendo a presente tese o primeiro registro neste sentido. 

  

4.1 Cariri cearense: herança de dor e de riqueza cultural  

 

Conforme já anunciamos, não temos a pretensão de ser exaustivas nesta 

retrospectiva histórica. Apenas realçaremos alguns fatos políticos e religiosos que marcaram a 

                                                 
57 A princípio, o grupo possuía mais adeptos, porém, por motivos variados, houve dispersão de alguns: Luiz 

Adão Quintanilha faleceu no ano de 2002; Adriana Freire contribuiu com a implantação do primeiro e segundo 

templo e retornou para Brasília; Joana D’Arc também veio para o Cariri, porém, não ficou com o grupo na 

fundação da Doutrina.  
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história regional e mais especificamente da cidade do Crato. Tais fatos, registrados pela 

historiografia, trouxeram dor, revolta e lutas, manchando de sangue o solo caririense. Vamos 

nos deter na história local e nas suas contradições regionais, com heranças positivas e 

negativas, fortemente marcadas pelo catolicismo lusitano de modo que os leitores 

compreendam as motivações dos pioneiros que vieram de Brasília para trazer a Doutrina do 

Amanhecer para o Cariri. Eles entendiam, por força de mensagens recebidas mediunicamente 

por um dos membros do grupo que deveriam ir para uma região carente de amparo espiritual e 

da força desobsessiva dos trabalhos realizados no Vale do Amanhecer, conforme veremos 

mais adiante. 

O Templo Patário do Amanhecer, situa-se numa cidade de peso histórico, político 

e cultural, localizada na região do Cariri cearense. A mesma é composta por vinte e sete 

municípios. Sua designação diz respeito aos seus primeiros habitantes, os índios Kariri que 

habitavam originalmente o Rio São Francisco, e estima-se que chegaram nesta região nos 

séculos IV e V (PINHEIRO, 2010).  

Oficialmente o Cariri remonta ao ano de 1839, tendo como um de seus 

idealizadores o senador José Martiniano de Alencar, que criou a Província do Cariri Novo, 

cuja primeira Vila foi a cidade do Crato. “Essa cidade transforma-se no primeiro grande pólo 

regional por sua participação em acontecimentos marcantes da história do Ceará e do Brasil” 

(NUNES, 2010, p. 84).  

A cidade do Crato concentra-se no extremo sul do Estado do Ceará. Para o 

historiador Figueiredo Filho (2010, p. 7) “é o coração do belíssimo e fértil vale que se estende 

sob os caminhos da opulenta Serra do Araripe”. Faz divisa com os estados de Pernambuco, 

Paraíba e Piauí. Para o autor citado: 

 

[...] É irrigado, em grande parte, por dezenas e dezenas de fontes perenes, brotadas 

daquela serra que o separa de Pernambuco e causa principal da situação privilegiada, 

que sua natureza desfruta, em contraste com a caatinga ressequida que o circunda. O 

Cariri cearense oferece uma feição original e bem caracterizada, quer se considere a 

sua face geográfica, quer as suas origens e sobrevivências étnicas, quer o seu aspecto 

social (p. 8) 

 

O Cariri possui uma fartura no que se refere à produção agrícola, à cultura popular 

e à diversidade religiosa. Rosemberg Cariry (2008, p. 365) afirma que para entender a 

dimensão cultural desta região é preciso olhar para além da sua paisagem: 

 

É muito pobre a definição do Cariri apenas como um espaço geográfico. O Cariri, 

antes, trata-se de uma nação de mestiços Tapuia que têm em comum a mesma 
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formação histórica e cultural. Mesmo se levarmos em conta apenas o espaço 

geográfico onde os Cariri habitaram e deixaram a sua marca na cultura popular 

teremos que considerar ainda os sertões do Piauí, da Bahia, de Alagoas, de Sergipe e 

do Rio Grande do Norte. Os sertões desses estados formam o território físico e 

cultural da grande Nação Cariri. 

 

Continuamos com nosso cineasta para lembrar que os primeiros habitantes do vale 

do Cariri cearense tinham suas terras como sagradas “bem antes que os primeiros 

colonizadores católicos chegassem para a conquista, a posse e o saque” (CARIRY, 2008, p. 

367). Em defesa da “mãe natureza” e do bem viver de um povo, os índios Cariri reagiram 

bravamente durante décadas até serem quase exterminados:  

.  

Foi em defesa dessa terra da fertilidade e da fartura, onde se situava também o 

‘espaço mítico’, que os índios Cariri fizeram guerras contra os invasores brancos e 

mestiços colonizadores e, bem antes, contra as tribos dos sertões que, empurradas 

pela escassez de víveres e pelas secas periódicas, tentavam se estabelecer na região. 

Índios, negros e mestiços do Nordeste já conheciam o Cariri cearense como ‘terra da 

fertilidade’, como ‘chão sagrado’[...] O ‘caldo mítico’ original foi propício à 

fecundação e eclosão dos futuros movimentos religiosos e crenças messiânicas 

populares (CARIRY, 2008, p. 367). 

 

A referência à “guerra” feita pelos índios Cariri, diz respeito à “Confederação dos 

Cariri”. Foi uma luta sangrenta que perdurou por três décadas - entre 1683 e 1713. Foi uma 

resistência heroica daqueles que não se deixaram “[...] dominar pelo homem branco, e perder 

suas terras” (SILVA e AGLAÍZE, 2017, p. 32). 

Na primeira metade do século XVIII, os padres jesuítas chegaram ao território 

caririense e iniciaram o movimento religioso com objetivo de catequização da população 

local. Esse período marcou a história do Ceará, em especial o Cariri, pois houve extermínio de 

índios que tentaram resistir ao domínio do colonizador. Aqueles que foram dominados 

tiveram que se ajustar aos preceitos europeus, sendo escravizados e espalhados para outras 

populações, dispersando assim, suas crenças, tradições e costumes. Contudo, uma parte não 

sucumbiu e fez morada na Missão do Miranda, aldeamento fundado em 1764 por Frei Carlos 

Maria de Ferrara, que posteriormente se tornou vila, dando origem à cidade do Crato em 1853 

(CORTEZ, 2000). Neste vale de dor, crenças, belezas e alegrias, inicia-se uma nova fase de 

lutas, conflitos, mortes e resistências.  

Neste verdadeiro caldeirão cultural e religioso predomina o catolicismo, seja 

romanizado ou popular, mas sempre houve a presença de expressões religiosas de matrizes 

indígenas e africanas. Melo (2004) mostra as crenças e práticas ocultas no Juazeiro do Norte 

abrindo um importante espaço para a desocultação da pretensa homogeneidade religiosa da 

região. 
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De acordo com Brígido (2007) o Cariri participou de outros palcos de luta que 

resultaram em muitas mortes e massacres: a Revolução Pernambucana de 1817 e a 

Confederação do Equador em 1824. O Crato, por ser o centro econômico e político da região 

teve figuras de destaque nessas lutas de resistência, destacando-se Bárbara de Alencar58 e 

Tristão de Athaíde. Na sequência histórica veremos exemplos de crueldade nos grandes 

canaviais e engenhos mantidos pelo trabalho escravo, assim como ações sangrentas 

perpetradas por jagunços a mando de latifundiários e coronéis locais. Em contrapartida havia 

movimentos de resistência. Assim, “em 1887, era editado no Crato o jornal Vanguarda, 

declaradamente a favor da Abolição da escravidão e da República [...].” (CORTEZ, 2000, p. 

40). 

Voltando a 1817 vamos encontrar cratenses liderados por José Martiniano de 

Alencar incorporando-se à Revolução pernambucana.  Cortez (2000, p. 26) registra a presença 

de outros parentes do futuro avô do escritor José de Alencar: Bárbara de Alencar, mãe do 

senador e seu irmão, Tristão Gonçalves. Com o fracasso desta, ocorreu a morte de vários 

seguidores, e prisões, inclusive de Bárbara de Alencar. 

O ano de 1824 também foi palco de violências, ataques e mortes no movimento 

que ficou conhecido como “Confederação do Equador”. Envolveu mais uma vez dois filhos 

de Bárbara de Alencar - Carlos José dos Santos e Tristão Gonçalves Araripe. Estes foram 

mortos e o movimento foi vencido pela união das forças comandadas pelo Império, que a 

denominaram de “revolta da derrota”.  

Na sequência devemos registrar a “Sedição de Pinto Madeira”, movimento que 

ocorrera no período regencial na Província do Ceará, por ocasião da recusa de D. Pedro I ao 

trono. Teve como principal liderança um filho natural da cidade de Barbalha, o Coronel 

Joaquim Pinto Madeira que se declarava um monarquista, possuidor de vários inimigos. No 

Cariri, teve participação ativa na Revolução Pernambucana e na Confederação do Equador. 

Foi ainda, o responsável pela transferência de presos cratenses para Fortaleza, entre eles, os 

irmãos Alencar. 

 “Refregas entre os liberais cratenses e os partidários da restauração da cidade de 

Jardim capitaneados por Joaquim Pinto Madeira, indispuseram as duas cidades, ou melhor, 

suas elites políticas” (CORTEZ, 2000, p. 27), na ocasião os cratenses lideraram, porém a 

represália continuou até o ano de 1834, com a execução de Pinto Madeira. 

                                                 
58 Foi uma das lideranças que buscou os ideais de Revolução no Ceará. Foi presa durante três anos no Forte de 

Nossa Senhora de Assunção em Fortaleza – CE. Faleceu com 72 anos, no ano de 1832.  
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No ano de 1875, o cenário cratense teve como grande obra eclesial o Seminário 

São José, sob o intermédio do primeiro Bispo do Ceará Dom Luiz, “se consolidando, em 

seguida, com a criação da Diocese do Crato, pelo Papa 

Bento XV, em 20 de outubro de 1914” (GOIANA e QUEIROZ, 2013, p. 4). Além de formar 

padres, tinha como objetivo reforçar a identidade cratense e demais municípios circunvizinhos 

de posse econômica favorável à intelectualidade, civilidade e culto à cidade. Sendo assim, em 

meio a tantas contradições regionais trazidas para o desenvolvimento deste texto, o Crato 

disfarça o lado triste de sua história por meio da consolidação de uma cultura letrada que 

servia de sustentáculo na concretude do “espaço sacro” (DOMINGOS, 2015). 

Em 1889, na localidade “Tabuleiro Grande” que naquela época pertencia à cidade 

do Crato e que, a partir de 1911, obteve sua independência, criando a cidade de Juazeiro do 

Norte, ocorreu um fenômeno gerador de uma “questão religiosa” que causou extrema tensão 

entre o povo e a Igreja católica: o “milagre do Joazeiro” (DELLA CAVA, 2014) 

protagonizado por uma beata pobre, descendente de negros e de índios e analfabeta. Seu nome 

era Maria Magdalena do Espírito Santo de Araújo (beata Maria de Araújo), que tinha como 

dirigente espiritual o Padre Cícero Romão Batista. Este episódio foi palco de uma grande rixa 

entre a igreja romanizada, representada pela Diocese do Crato e os adeptos do catolicismo 

popular do povo de Juazeiro e de milhares de romeiros nordestinos. A literatura especializa já 

é bastante extensa sobre o referido episódio e seus desdobramentos, cabendo aqui apenas uma 

referência à tradição elitista e discriminadora da mulher que marcou a cultura letrada cratense 

com suas devidas repercussões nas camadas populares. Assim, vamos ver relatos de 

preconceitos contra a Doutrina do Amanhecer na sua origem na cidade do Crato e até agora. 

Há, até hoje, um forte ranço contra qualquer manifestação de religiosidade popular, sobretudo 

aquelas de caráter mediúnico. Vejamos o que argumenta Ramos (2007, p. 351) a este respeito: 

 

 A valorização da obediência tinha o objetivo de combater a chamada ‘ignorância 

dos fanáticos’, ou seja, as práticas religiosas que não estavam submetidas ao 

controle da Igreja. Era uma estratégia de dominação fortalecendo o poder de mando 

do corpo eclesiástico, a ‘romanização’ buscava mais poder sobre a vida dos fiéis. 

Além disso, tencionava reconquistar devotos que haviam abandonado o catolicismo. 

A estrutura do poder da Igreja em construir suporte para combater o protestantismo, 

as ideias baseadas no racionalismo moderno, a maçonaria e o liberalismo. A 

orientação básica era reprimir as práticas que, de alguma forma, estivessem fora dos 

postulados oficiais. 

 

O episódio retromencionado sobre o sangramento da hóstia custou muito caro ao 

Pe. Cícero, a seus seguidores e à beata Maria de Araújo. Olinda (2018, p. 98-99) enumerou 

uma série de acontecimentos resultantes das punições da ordem oficial vigente, vejamos: 
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Em vários momentos, o bispo ordenou que o Pe. Cícero se retratasse em público, 

retirando sua afirmação de que o sangue derramado nas hóstias era o verdadeiro 

sangue de Jesus Cristo (04 de agosto de 1891; 30 de setembro de 1894; 28 de 

novembro de 1894; 25 de dezembro de 1894); Houve a reclusão de Maria de Araújo, 

por, pelo menos, seis meses à casa de caridade do Crato (Decisão Interlocutória); Foi 

determinado o enclausuramento da beata Maria de Araújo para a Casa de Caridade 

de Barbalha (08 de dezembro de 1892; Deu-se ordem para que, em cinco dias, a 

Beata se retirasse para a Casa de Caridade de Barbalha, sob ameaça de perder o 

hábito, caso se recusasse (20 de setembro de 1894 – Carta de Mons. Alexandrino); 

Padre Cícero foi suspenso de todas as ordens sacerdotais (14 de maio de 1895);  

Mons. José Alves de Lima executou ordens de D. Francisco e destruiu o túmulo de 

Maria de Araújo, transferindo seus restos mortais para lugar até hoje desconhecido 

(22 de outubro de 1930). 

 

Crato e Juazeiro se enfrentaram mais uma vez por ocasião da chamada “Sedição 

de Juazeiro”59 ou “Guerra de Juazeiro” ocorrida em 1914 quando os romeiros defenderam a 

“cidade santa” a “Juazeiro Celeste” das forças estaduais comandadas por Franco Rabelo. Sob 

a liderança do Dr. Floro Bartolomeu Juazeiro do Norte não apenas expulsou as forças 

estaduais como chegou até à capital ajudando a derrubar o governo. Ramos (2002, p. 155) 

mostra que foi uma luta que mais uma vez encharcou o solo caririense de sangue: 

 

Em nome do "combate ao banditismo", as forças rabelistas invadem a cidade do 

Crato e prendem o prefeito Antônio Luiz Alves Pequeno, que era primo de Accioly. 

Em seu lugar foi colocado o rabelista José André. Em fins de 1913, falava-se que, a 

qualquer hora, a cidade do Padre Cícero poderia ser invadida pelas forças de Franco 

Rabelo. Enquanto isso, espalhavam-se pelo Sertão notícias sobre uma possível 

destruição da terra do Padre Cícero. Muitos sertanejos foram para Juazeiro. 

Pretendiam, a qualquer custo, defender o lugar sagrado. Falava-se que Franco 

Rabelo queria levar para Fortaleza a cabeça do Padre Cícero enfiada em um pedaço 

de madeira. Para os devotos, o conflito entre Cariri e Fortaleza era uma luta entre o 

bem e o mal, entre Deus e o Diabo. No dia 20 de dezembro de 1913, Juazeiro sofreu 

o primeiro ataque das forças rabelistas. A defesa foi realizada com a ajuda do 

"Círculo da Mãe das Dores", ou seja, um conjunto de grandes trincheiras que os 

romeiros haviam construído ao redor da cidade. Depois das vitórias sobre as forças 

de Franco Rabelo, um enorme contingente de sertanejos armados iniciou, sob o 

comando de Floro, uma "peregrinação" que só teve fim em Fortaleza. Pelo meio do 

caminho, aconteceram vários embates. Animados com o poderio bélico da multidão 

revoltada e incentivados pelas ordens de Floro, alguns combatentes esqueciam os 

conselhos do Padre Cícero e, durante as lutas, saqueavam ou destruíam os bens dos 

inimigos. Várias cidades foram invadidas, como Crato, Miguel Calmon, Baturité e 

Quixeramobim. Em 14 de março de 1914, foi decretada intervenção federal no 

Ceará. Em seguida, Hermes da Fonseca depõe Franco Rabelo e nomeia o General 

Setembrino de Carvalho como Interventor do Estado. O desenrolar da sedição 

revelou, de modo mais explícito, as ligações entre religiosidade e violência. Desde 

as primeiras ameaças e invasão até o fim do conflito, Juazeiro transformou-se em 

motivo para uma Guerra Santa. 

 

                                                 
59 Recomendamos a ampliação dessa leitura em: FARIAS, Airton de. A Sedição de Juazeiro. In História do 

Ceará. Fortaleza: Edições Livro Técnico, 2007. 



152 

 

 

Prosseguindo, no início do século XX as terras do Cariri vivenciaram um 

movimento messiânico de base cristã, e teve como objetivo a convivência coletiva, a oração e 

a fraternidade, numa tentativa de romper a submissão determinada pelo latifúndio que era 

predominante no Ceará. Seu líder se chamava beato José Lourenço, originário dos sertões da 

Paraíba. Ele resolveu tentar a sorte no Juazeiro do Norte, buscando ajuda do Pe. Cícero, num 

período em que o catolicismo popular ganhara destaque em face dos desdobramentos do 

episódio do sangramento da hóstia consagrada que teve como protagonista a beata Maria 

Magdalena do Espírito Santo Araújo (OLINDA, 2018).  

De Juazeiro do Norte, o beato José Lourenço, juntamente com familiares e alguns 

romeiros arrendaram terras no sítio Baixa Danta, situado no Crato, a qual conviveu numa 

espécie de cooperativa e irmandade. Infelizmente, a história traz um triste acontecimento 

acerca do trabalho missionário do beato supracitado. Farias (2007, p. 239) descreve com 

precisão: 

 

O Caldeirão foi uma espécie de Canudos em tamanho menor, que como este, teve o 

mesmo destino: a destruição fulminante promovida pelo governo cearense de 

Menezes Pimentel com o apoio dos coronéis e da Igreja Católica. Durante anos os 

historiadores ligados às elites ignoraram ou falsearam os acontecimentos relativos 

àquela extraordinária experiência social [...] e a covarde chacina de vários homens, 

mulheres, crianças e velhos, que ousaram romper a lógica exploratória do latifúndio 

e criar uma sociedade diferente. Em 1914, ano em que aconteceu a Sedição de 

Juazeiro, o beato, por ser radicalmente contra qualquer violência, não tomou parte 

dos combates, embora tenha prestado apoio a Pe. Cícero e até enviado alimentos 

para Juazeiro. Mesmo assim o sítio Baixa Danta foi invadido e saqueado por 

jagunços e homens partidários do governo Franco Rabelo. Foram grandes os 

prejuízos, mas passado o confronto Lourenço e os seus seguidores, humildemente, 

reconstruíram tudo e continuaram o trabalho e as práticas religiosas. 

 

Vale um registro acerca da historiografia tradicional sobre o Cariri cearense, com 

destaque para a cidade do Crato, que nos fez debruçar nas pesquisas de historiadores60, 

principalmente locais, chegando a nos incomodar a ausência de registros que contemplassem 

demais manifestações religiosas, como por exemplo, Umbanda, Candomblé, protestantismo e 

o Espiritismo, embora alguns destes já fizessem morada na referida localidade, no entanto não 

assumia como até hoje não assume posição de notoriedade. Nesse sentido, o registro de maior 

destaque diz respeito a uma referência feita por Pinheiro e Figueiredo Filho (2010, p. 78): 

 

Erguem-se no centro da cidade e nos bairros, bonitas igrejas e capelas, destacando-

se: a Sé, Igreja de São Francisco, de São Vicente, de São Miguel, do Seminário, da 

Sagrada Família, do Hospital, do Palácio Episcopal, Colégio Diocesano, Santa 

                                                 
60 Ver FIGUEIREDO FILHO, J. História do Cariri V. III. Fortaleza: Edições UFC, 2010. PINHEIRO, I.; 

FIGUEIREDO FILHO, J. Cidade do Crato. Fortaleza: Edições UFC, 2010. 
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Teresa e abrigo Jesus, Maria e José. Há no Cemitério Público pequena capela. A 

principal e mais popular festa do ano, em Crato, é a da Padroeira Nossa Senhora da 

Penha. A principal e mais popular festa do ano, em Crato, é a da Padroeira Nossa 

Senhora da Penha. [...] É católica a grande maioria da população cratense. Práticas 

fetichistas como sucedem em Belém, Salvador ou Recife são desconhecidas, em 

nosso meio. Mesmo as abusões são mais raras em Crato do que em qualquer outro 

canto do interior. O clero diocesano é dos mais cultos e munido do mais vivo zelo 

apostólico. De culto religioso diferente existem apenas dois templos protestantes: a 

Igreja Batista e a Assembleia de Deus.  

  

A citação em realce confirma a observação feita anteriormente quanto às demais 

religiões ou Templos que comungam com outras crenças, e assegura que para ser um bom 

caririense cratense deve-se observar primeiramente a devoção religiosa. Com Queiroz (2012, 

p. 404) vimos mais uma vez que “a população das localidades sulinas do Ceará vai assistir a 

tais atos público-religiosos, com muita alegria, em especial, quando fortalecem a perspectiva 

católica”. 

Até onde foram os ecos do elitismo e da violência contra as manifestações 

religiosas populares? Como o Cariri recebeu uma doutrina mediúnica, reencarnacionista que 

acolhe elementos da cosmovisão africana e indígena? Vejamos no item que segue. 

 

4.2 Nas vozes dos fundadores: os desafios da missão  

 
“Bendita curva que fizemos de Brasília para o 

Nordeste!” (Sônia Maria Bezerra) 

 

Conforme anunciado no capítulo 02, o grupo de pioneiros que se deslocou de 

Brasília com a missão de construir um templo no Cariri, era composto por oito crianças e 

nove adultos. Eles vieram em 1986, um ano depois da morte de tia Neiva, líder maior da 

Doutrina no plano físico. 

Seus relatos são marcados por crenças partilhadas sobre a comunicação entre os 

planos espirituais e físicos, através da mediunidade, além da convicção sobre processos 

reencarnatórios e cármicos que determinariam ou influenciariam suas vidas atuais. Não temos 

aqui, a pretensão de discutir sobre a veracidade de tais fenômenos ou crenças, mas de 

respeitá-los enquanto pertencente a um sistema religioso, daí porque não usaremos aspas nos 

termos relativos aos fenômenos espirituais, nem utilizaremos frases do tipo “supostamente” 

ou “teria ocorrido” etc, ou seja, seremos fieis aos relatos tal qual registramos nas entrevistas, 

sem fazer julgamento de valor. 

Revendo a jornada dos missionários de Brasília até ao Crato, destacaremos os 

principais momentos: a) a preparação para a vinda deste grupo pioneiro entre os anos de 1981 



154 

 

 

e 1985; b) a estadia em Mauriti, pois, ainda sem trabalho e residência fixa e, principalmente, 

por conveniência pelos filhos pequenos, o grupo foi para um sítio que tinha uma casa 

desocupada pertencente à mãe do mestre Tavares; c) a construção, em 1987 do primeiro 

templo no bairro seminário no Crato, destacando as principais dificuldades materiais e de 

inserção da comunidade do entorno; d) a edificação do segundo templo, em 1991, para a 

Ladeira da Integração, situada no mesmo bairro. Mostraremos que em 1995 houve uma 

subdivisão do grupo, dando origem a dois Templos: o Patário, no Crato e o Pelário em 

Juazeiro do Norte; e) o processo de construção do Templo definitivo no sítio São Vicente, 

distrito Romualdo e sua consolidação até o presente momento. 

Trataremos, em detalhes, de cada um destes momentos, nos subitens que seguem: 

 

4.2.1 O processo de preparação: revelações e renúncias 

 

Nas narrativas dos pioneiros que se deslocaram do Distrito Federal para o Cariri 

vamos encontrar traços alusivos às consequências espirituais dos cenários de lutas, violências 

e crueldades relatados no item 4.1. A história oral nos ajudou a contar as narrativas dos 

pioneiros, mergulhamos no passado através da produção de entrevistas, e reunimos 

informações que interpretam ou justificam os acontecimentos conhecidos que requerem o 

entendimento da totalidade dos fatos.  Jucá (2014, p. 36) compara esse momento a uma: 

 

Associação do individual ao coletivo, ultrapassando o segmento objetivo da 

memória, ou seja, aquele que informa o acontecido, o fato em si, porque há nela um 

significado especial, a sua parte subjetiva, que apresenta não apenas informações, 

mas também sentimentos, que revelam a peculiaridade de cada um de nós de ver e 

perceber o significado das experiências vividas, pois ela se situa no íntimo de cada 

um de nós. 

 

Em sintonia com a citação do autor supradito, buscamos ouvir do mestre Batista, 

relatos e referências a comunicações recebidas através da mediunidade do mestre Francisco 

Bezerra, doravante Chico, falando da missão que lhes estava destinada em uma região, ainda, 

indefinida, mas denominada de “Mar de sangue”: 

Por sua vez, o mestre Batista afirmou ter ouvido uma comunicação de Pai João de 

Enoque, em que, dizia: Meus filhos, eu vou levar vocês para um lugar... imaginem um mar de 

sangue, e vocês vão ter dois problemas para enfrentar: cachaça e a presença de energias 

negativas, que terão que trabalhá-las para ajudar o povo do Nordeste”. 

Houve toda uma preparação, ao longo de quatro anos, até os mestres decidirem 

embargar na “aventura” de trazer a Doutrina para o Cariri. Uma conversa entre Sônia, Batista, 
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Chico e Adriana demonstra os receios em relação a esta mudança: 

 
A ideia do Vale do Amanhecer no Cariri surgiu primeiramente em Brasília, onde o 

grupo residia. Um dia, eu, Batista, Chico e Adriana que na época era sua esposa, 

conversamos e os meninos disseram que sabiam que um dia iriamos sair de Brasília 

para uma missão espiritual. Eu e Adriana, dissemos: de novo, vocês com essa 

brincadeira? Tempos depois começaram os fenômenos com o Chico, e a 

mediunidade dele desenvolveu fortemente. As entidades espirituais começaram a se 

apresentar para ele de uma forma muito direta, que às vezes ele chorava, pois elas 

traziam muitas mensagens sobre essa missão. Após 08 ou 09 anos, trabalhando no 

templo Mãe, Pai João de Enoque começou a nos reunir. Ele sempre dava 

comunicação nas quintas-feiras para nos orientar. Ele disse até o dia que a gente ia 

sair de Brasília. 

 

Kazagrande (2016), um adepto do Vale do Amanhecer e autor de O exílio do 

Jaguar61, explica que ao fazer parte do grupo de mentores que trabalham com o Pai Seta 

Branca, Pai João de Enoque possui o título de executivo responsável pela condução dos  

trabalhos no plano espiritual. Esta afirmativa corrobora com as narrativas dos pioneiros, pois 

este preto velho teve papel significativo na estruturação da missão no Cariri.  

Sobre o processo de vinda para o Cariri, Sônia informou que a entidade espiritual 

queria que viajassem junto, porém, eles só tinham o carro de Chico que não comportava 

todos.  Assim, tiveram que providenciar outro veículo para a viagem. Numa demonstração de 

total desapego aos bens materiais Winston trocou com um irmão de Sônia, o apartamento que 

possuía por um opala usado. 

Para aquilatarmos o nível de desprendimento do grupo é importante registrar que 

além do desapego aos bens materiais, também tiveram que renunciar aos seus empregos, aos 

projetos formativos em curso e ao convívio familiar. O mestre Raimundo revelou preocupação 

com as dificuldades financeiras dos primeiros anos no Nordeste e também comentou sobre o 

fato de todos do grupo terem deixado seus empregos em Brasília “Quem era funcionário 

público, conseguiu transferência, e outros pediram contas, como por exemplo, eu”.   

A fala do mestre Raimundo trouxe importante dado sobre os primeiros 

enfrentamentos do grupo no Cariri, e mais adiante será destacado por outros membros.  Com 

Olinda (2017, p. 246), destacamos aspectos importantes sobre a narratividade e sua dimensão 

configuradora e reflexiva “[...] Ao narrar, o sujeito exercita a reflexividade crítica sobre 

vivências, transitando conscientemente da esfera do mundo vivido para o mundo pensado, 

pela mediação da linguagem”. 

A narrativa oral se transforma numa espécie de colcha de retalhos temporal, 

                                                 
61 O Exílio do Jaguar pode ser encontrado em www.exiliodojaguar.com.br. Oferece ao leitor uma variedade de 

textos e vídeos sobre a Doutrina. 
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carregada de sentidos e subjetividades, e reflete “o passado como dimensão viva do e no 

presente” (CALDAS, 1999, p. 75). No relato de Sônia vemos outros elementos que reforçam 

a ideia de sacrifício enfrentado: 

 

 O Rodrigo tinha sete anos; a Estela tinha 5 anos; a Klytia era bem pequena e a 

Tainá, tinha apenas 3 meses. A Lívia nasceu no Crato. Houve um período em 

Brasília, que o Chico morou comigo e com Batista. Ele disse para Batista: eu vou 

morar com vocês, porque a gente vive com um salário e faz uma poupança do outro, 

porque vai chegar um momento que vamos ter que ir embora. Então, nas nossas 

vidas, para que tudo isso acontecesse, tivemos que tomar uma série de providências 

e fazer planejamentos. Quando foi na hora de vir não tínhamos nenhum centavo, 

mas a gente veio assim mesmo.  

 

Cabe uma indagação: o que justificava tanto esforço e sacrifício? Seria apenas a 

confiança nas comunicações recebidas através da mediunidade de Chico? Mais uma vez 

vamos encontrar na narrativa de Sônia uma chave para responder a questão anterior: 

 
Aos domingos a tia Neiva dava aulas para o corpo mediúnico. Lembro que ela dizia 

que via um grande templo no Nordeste. Ela falava no Templo Pai. Algumas pessoas 

eram contra a implantação de templos externos, e ela dizia: “meus filhos, qual o 

problema do Nordeste ter o seu templo? Eu vejo um grande templo no Nordeste!”. 
 

Nas Observações Tumarã, Silva (2000, p. 5), detalha com precisão sobre o 

ingresso dos templos externos: 

 

Com o crescimento do número de médiuns e pela natureza de sua missão, Koatay 

108 iniciou a expansão da Doutrina do Amanhecer pelo território nacional, 

permitindo que fossem abertos outros Templos onde fossem fielmente observadas as 

Leis e a conduta doutrinária de nossa Corrente. Em princípio, foram os Adjuntos 

Arcanos os responsáveis pelos primeiros chamados Templos Externos e, com o 

passar do tempo e ampliação do número de interessados em abrir um Templo, Tia 

Neiva fez o Trino Ajarã, seu filho Gilberto Zelaya, o Coordenador dos Templos 

Externos, a quem coube a missão de autorizar a abertura de um Templo, designar seu 

responsável e avaliar seu funcionamento e desempenho. Começou a grande saga dos 

médiuns de nossa Doutrina, lutando contra obstáculos no plano físico - recursos 

materiais e humanos - e no plano espiritual - entidades que dominavam certas 

regiões e se sentiam ameaçadas pela implantação de um Templo da Doutrina do 

Amanhecer. Foi estabelecido um critério com relação à situação dos novos templos, 

para que sua proximidade um do outro não prejudicasse um deles, além de 

documentação legal para sua abertura e funcionamento, cuidados para o não 

envolvimento com políticos locais, e designação de um vice-presidente que residisse 

no local, para dar assistência ao povo, pois a maioria dos Presidentes era do Templo 

do Amanhecer, que passou a ser designado Templo-Mãe. Em outubro de 1996, o 

Trino Araken pediu que não houvesse mais esta distinção, porquanto todos eram 

raios de uma mesma Doutrina, e pediu que fossem os Templos Externos 

denominados Templos do Amanhecer. A missão do Presidente de um Templo do 

Amanhecer é difícil, e precisa do máximo apoio de sua ninfa, chamada 

Coordenadora, e dos médiuns que se propuserem a ajudá-lo.  

 

No capítulo 3 desta tese, desenvolvemos um item sobre a centralidade da 
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clarividente no Vale do Amanhecer. Ressaltamos que, todas as decisões de implantação de 

templos externos passavam pelo seu crivo, sendo, ainda, o principal instrumento na emissão 

de mensagens espirituais aos seguidores. No livro Tia Neiva Autobiografia Missionária, 

Lucena (1992, p. 140), traz um comunicado feito pela mesma em 23 de agosto de 1966: “[...] 

como médium equipada das principais mediunidades, tenho a consciência tranquila, que 

executei perfeitamente a minha árdua missão”.  

A Doutrina chegou à cidade do Crato no ano de 1987. Chico, ao rememorar esta 

passagem nos disse que houve um processo de preparação que requereu a determinação de 

todos: 

O ano de 1981 foi um marco importante na história do grupo que veio de Brasília.  

Foi nesse período que conheci o Tavares. Em determinado momento o apresentei 

para Sônia e Batista. Houve uma identificação imediata entre nós. Tavares é uma 

pessoa muito bacana, espetacular. Nós tínhamos uma vida muito intensa no Templo 

Mãe. Tínhamos, também, nossos dias de nos reunir na casa de Sônia e Batista e 

fazer as nossas preces. [...] A partir de março ou abril de 1984, o grupo começou a se 

reunir com mais intensidade. Não houve indicação de pessoas para compor o grupo, 

eu até quis, mas Pai João de Enoque disse que cada um devia chegar naturalmente. E 

cada um do grupo foi chegando até novembro de 1986, quando deixamos Brasília 

[...] Esse grupo se caracterizou não foi por uma crença da palavra de alguém. Foi 

exatamente por ter vivido e não ter do que duvidar do que viveu. Não houve um 

grupo mais unido do que esse lá em Brasília. Havia um amor tão verdadeiro entre 

nós, ou seja, eu, Sônia, Batista, Tavares e alguns aderentes, e para cada um de nós 

foi dado um plexo, que é a grande questão dessa Doutrina. De 1981 a 1986, talvez 

trinta livros não contem tudo o que nós vivemos em termos de fenômenos 

espirituais. Tavares sabe disso; Batista também sabe, ou seja, o grupo sabe.  

 

O texto em destaque é muito significativo, pois demonstra que aliado ao 

conhecimento transmitido de fora, seja de uma entidade espiritual, seja da líder da Doutrina, 

há que se vivenciar na própria individualidade (no corpo-emoção e no psiquismo-percepção) a 

força do chamado recebida. Em Sassi (1982, p. 20) vemos uma observação que, em parte, 

ilustra a fonte de segurança do médium e que está ligada ao desenvolvimento do plexo a que 

Chico fez referência: “não precisamos das comunicações para viver a nossa vida. Se o jaguar 

cai no erro de precisar de consulta às entidades para resolver seus problemas, ele aboliu o que 

tem de mais extraordinário, que é a sua própria comunicação com seus Guias e Mentores, seus 

Cavaleiros”.  

Ao iniciarmos a pesquisa, um dos pontos que mais tivemos curiosidade foi saber 

como estas pessoas, que não eram da mesma família sanguínea, se reuniram para tal feito. 

Ouvimos de Chico, que o agrupamento foi estreitando seus laços, a partir do reconhecimento 

de compromissos espirituais firmados em existências passadas e da confiança de que Pai João 

de Enoque os orientava. Segundo ele, em um determinado dia a referida entidade espiritual, 

disse: 
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 Meus filhos, vocês vão ter que ir embora. Aí contou toda uma história sobre o povo 

do Nordeste. Falou da ascendência árabe e judeu desse povo. Disse que aquele povo 

já tinha conseguido um processo de libertação. Me disse, ainda: meu filho, os nossos 

compromissos estão além desta vida. Há uma região chamada Cariri, é um triângulo, 

o epicentro do Nordeste, como é de fato. Meu filho, essa região é disputadíssima no 

etéreo, por isso precisamos libertar o povo do julgo dessas forças negativas, e etc. É 

para isso que vocês vão, porque é inconcebível o Brasil, pátria do Evangelho, 

coração do mundo, com uma realidade tão obsessiva no Nordeste. Vão e libertem o 

povo! Isso foi feito, independente da posterior separação do grupo. 

 

De fato, conforme ilustramos no item 4.1, a história nos conta que, o Nordeste é 

um marco de grandes revoluções sociais, entre elas, religiosas. O Cariri se destaca por seus 

conflitos sangrentos e, em especial, a cidade do Crato. Ao insistir na importância da 

transcendentalidade, a clarividente refletia com os jaguares do Amanhecer: “meus filhos, 

estamos a remover séculos, em busca das raízes que deixamos. Voltamos! Sim, voltamos para 

evoluir o mundo que ferimos quando afastamos de Deus” (ZELAYA, 1977, p. 23). 

Indagamos: terá sido essa a principal razão da implantação de uma Doutrina com base 

reencarnacionista no Cariri?  

Rodrigo, filho dos mestres Sônia Maria e Batista, e sobrinho do mestre Chico, 

tinha sete anos quando veio para o Cariri, mas lembra de passagens que reforçam a linha de 

argumentação anterior: 

 
O Pai João falava que as terras do Cariri eram muito antigas, e tinham as reservas 

energéticas muito disputadas pelo mundo etérico. Por isso um povo tinha encarnado 

aqui, ou seja, uma parte dos antigos Equitumans62. E assim Pai João e Pai Zé Pedro 

foram trazendo nas reuniões os espíritos inluz que comandavam a região do Cariri. 

O tio Chico era o médium de incorporação, e o Tavares e Batista dialogavam com 

estes espíritos. Para quê? Para o grupo ter permissão de ficar nessa região. 

Enfrentaram muitos desafios e nós crianças junto com eles. Dos sete espíritos inluz 

que incorporaram, seis concordaram com o grupo, porém um não aceitou a nossa 

estadia no Cariri e afirmou: “onde vocês estiverem, eu também estarei”. Na época eu 

era apenas uma criança, mas, prestava atenção a tudo e ficava fascinado com essas 

histórias. Tio Chico era o “aparelho” das comunicações da espiritualidade e tinha 

muitos transportes. O Tavares tinha a função de comandante, a mesma função que o 

mestre Nestor tinha no Templo Mãe. Ele é fantástico nisso. O meu pai (mestre 

Batista), era mais como o seu Mário Sassi, dava palestras, ou seja, a parte da 

evangelização.  

 

Rodrigo rememorou outras passagens desta fase preparatória e dos primeiros anos 

da missão, permeados de dificuldades de adaptação: Quando vim para o Crato, sentia 

saudade dos primos, dos avós, enfim, da família que ficou em Brasília. Perdi o quinto ano, e 

tive que repetir por não ter me adaptado na escola. Meyhi (1993, p. 8-9) adverte que, por 

mais que a história oral tenha uma dimensão grupal, é preciso “[...] valorizar o indivíduo, o 

                                                 
62 Sobre os Equitumans ver a explicação no capítulo 1 desta tese. 
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ato narrador e exaltar o valor da experiência como resultado da vida. Portanto, a experiência 

passa a ser âmago da vida”, tendo em vista que, a fala de Rodrigo é expressa de um tempo 

carregado de recordações, e ao mesmo tempo um convite para que o pesquisador tenha 

sensibilidade e profundo respeito por quem divide não só as alegrias, mas, também as agruras 

da sua história. 

 O enfrentamento de preconceitos e de dificuldades não era novidade para aquele 

garoto, pois, desde a entrada da família na Doutrina eles estiveram presentes: 

 
Quando nasci minha mãe já pertencia à Doutrina. O nosso ingresso tem a ver com 

uma doença que ela teve. Eu sempre ia para o Vale, porque não tinha com quem 

ficar em casa, e às vezes ficava na casa da tia Neiva. Minha avó materna não 

apoiava o nosso contato com o Vale de jeito nenhum. Por este motivo, o tio Chico e 

a minha mãe foram colocados para fora de casa. Para ela, aquilo era macumba. Dizia 

que se o Vale fosse coisa que prestasse era na cidade e não no meio do mato, e foi 

assim, entraram várias vezes em choque por conta da Doutrina. Ela cobrava a 

presença dos filhos em datas especiais, como por exemplo, 31 de dezembro. 

 

As dificuldades para dialogar com o pertencimento religioso do outro, muitas 

vezes se dá por falta de “cortesia espiritual”, em afirmar que somente o seu credo é o mais 

auspicioso para a humanidade. Essas questões precisam ser tratadas com sensibilidade e 

respeito, pois fazem parte de uma educação proselitista, cuja marca é a intolerância religiosa. 

Para Teixeira (2014, p. 61): 

 

Nem sempre a convicção religiosa é portadora de paz. Em casos bem específicos, o 

exercício dessa convicção vem acompanhado de violência. Na raiz de todos os 

fundamentalismos está uma consciência arraigada e dura de posse da verdade, que se 

traduz em desprezo, agressividade e exclusão do outro. Paul Ricoeur chamou a 

atenção para esse risco da violência que se insinua no coração da convicção. 

 

Na atualidade, percebemos que a falta de aceitação da pertença religiosa do outro 

ainda persevera, fazendo-se presente não apenas nos diferentes segmentos religiosos, mas, 

sobretudo, no seio familiar, o que contribui muitas vezes para afastamentos e ou resistências à 

experiência religiosa escolhida. 

Ainda sobre esta fase preparatória, trazemos à cena o Mestre Batista que também 

falou sobre os principais acontecimentos: 

 
Inicialmente, o grupo foi se formando assim: O Chico entrou no Vale muito novo, 

saindo do exército. O Chico conhece Tavares e Luiz Adão (in memoriam), e através 

de Chico o grupo foi formado. O Tavares trabalhava em Brasília e tinha uma vida 

dinâmica no Templo Mãe, sendo instrutor de desenvolvimento dos aspirantes aos 

domingos e comandante da Estrela Candente. A amizade do grupo foi aumentando e 

os demais componentes foram chegando. Tínhamos uma ideia da futura missão, mas 

não sabíamos onde e nem como seria [...] Um dia, após ter tido uma visão em que 

Pai Seta Branca lhe mostrara o local onde deveria ser o Templo Pai, o Chico 
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trabalhando na mesa evangélica no Templo Mãe, me disse: Batista se você me der 

um mapa eu te mostro. Eu vi o mapa do Nordeste com um monte de luzes, e tinha 

um lugar que a luz era maior. Pai João nos disse que a gente vinha fazer o templo 

Pai. Isso também foi comunicação da tia Neiva com os outros Adjuntos. A princípio, 

eu falava para Sônia: - quando eu me aposentar e as crianças já tiverem grandes, vou 

colocar um Templo em Ponta Porã – MS. Na época, eu trabalhava no Serviço 

Nacional de Informações (SNI), ligado à Segurança da Presidência da República, e 

estava de plantão, sabendo que a Tia estava internada, quando ouvi no rádio que 

nossa querida tia Neiva falecera e que o corpo seria velado no templo Mãe. Ela 

faleceu no dia 15 de novembro de 1985. Eu e Chico tínhamos conversado que, 

quando ela desencarnasse, a gente ia ter que tomar uma decisão na nossa vida. 

Tivemos um ano de preparação. Nós tínhamos um pensamento em comum, não foi 

uma entidade espiritual que nos mandou, foi um pensamento coletivo. Após um ano, 

Pai João de Enoque incorporou e disse: vocês vão para o Nordeste. Quando fomos 

embora de Brasília, as pessoas diziam que nós éramos doidos e desequilibrados 

porque não suportamos a morte da tia Neiva. Não foi nada disso! Quando a gente foi 

embora, o mestre Guilherme – Adjunto Amayã (in memoriam) que era meu Adjunto, 

do Tavares, do Chico e da Sônia, demonstrou preocupação e insatisfação com a 

nossa partida. Quando levamos o pessoal do Crato para fazer a primeira consagração 

em Brasília, a gente estava em frente ao Turigano, e eu disse para o mestre 

Guilherme: ali tem dois ônibus com 50 netos seus. Então, ele me disse: Batista, eu vi 

a nossa Mãe Clarividente dizer que ia nascer um templo Pai no Nordeste, e são 

vocês que vão fazer.  

 

O relato do mestre Batista, oportuniza um importante entendimento dos primeiros 

passos daqueles que se tornariam uma comunidade espiritualista cristã no Cariri. Oliveira 

(2005, p. 94) enfatiza que ao reunir fragmentos de cada memória partícipe de uma pesquisa, a 

história oral “recupera aspectos individuais de cada sujeito, mas ao mesmo tempo ativa uma 

memória coletiva, pois, à medida que cada indivíduo conta a sua história, esta se mostra 

envolta em um contexto sócio-histórico que deve ser considerado”. Em sua narrativa, 

percebemos que o ponto culminante para a tomada definitiva de decisão sobre o deslocamento 

para o Cariri seria o desencarne da clarividente. A ideia de construir um “Templo-Pai” já 

estava consolidada, sendo mais um elemento para impulsionar o grupo. Também a ninfa 

Marília Castro, via na implantação de um Templo no Nordeste o principal objetivo da 

Doutrina na região do Cariri, pois:   

 
Quando Tia Neiva desencarnou em 1985, fomos orientados pelo nosso querido pai 

João de Enoque a partir para o Nordeste em missão com um grupo de amigos que 

comungavam os mesmos ideais da Doutrina, construir um templo para exercermos a 

prática da caridade através do mediunismo. Pai João de Enoque colocou a 

responsabilidade nas mãos do Adjunto Patário de manter a essência da Doutrina, por 

isso que, quando alguém quer mudar alguma coisa, ele veta na hora e diz: não! Nós 

vamos manter a Doutrina do jeito que tia Neiva deixou. Até hoje, o Pai João de 

Enoque é o mentor orientador dessa missão.  

 

Indagamos: até que ponto a tarefa de manutenção de uma Doutrina, qualquer que 

seja ela, pode ser colocada nas mãos de uma única pessoa? Além da implantação de um 

templo no Nordeste, a ninfa Marília trouxe importantes relatos sobre o seu marido, o mestre 

Tavares, acerca de um compromisso que ele assumira com a espiritualidade, ou seja, a 
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construção de uma Estrela Candente no Nordeste. Disse ainda, que, foram anos de preparação, 

para que mais uma vez ele pudesse ser fiel ao sistema doutrinário revelado dos planos 

espirituais pela clarividência de Neiva Zelaya, por ser a Estrela Candente, “o trabalho de 

maior poder desobsessivo do Amanhecer” (ZELAYA, 2009, p. 170).  

De fato, conforme explicitamos no capítulo 3, a Estrela Candente representa um 

compromisso para aqueles que abraçam a estrutura ritualística do Amanhecer. Oliveira (2002), 

ao pesquisar As representações do sagrado na construção da realidade do Vale do 

Amanhecer, em se tratando deste setor de trabalho, denomina-o de figura espacial sagrada, e o 

compara com uma mandala de forças. 

Para construirmos demais elementos que dão voz à memória dos desbravadores, o 

mestre Raimundo explicou que, a vinda do Vale do Amanhecer para o Cariri tem a ver com 

necessidades espirituais existentes na região. Ele também narrou sobre a aceitação da 

Doutrina por parte dos caririenses:  

 

Implantar uma Doutrina como a do Amanhecer é um desafio. Acredito que não é 

todo mundo que tem essa coragem. Quando conhecemos essa Doutrina, recebemos 

instruções diretas de tia Neiva, pois convivíamos com ela. Eu tiro o chapéu para 

todos os médiuns que aceitaram o Vale do Amanhecer aqui no Crato sem ter 

conhecido o templo-Mãe e nem a tia Neiva. Essas pessoas acreditaram no nosso 

grupo. Era ótimo no tempo da Tia, porque não existia pergunta sem resposta. Quero 

dizer que, era muito fácil ingressar no Vale com a clarividente em vida, a gente tinha 

tudo com ela. E não conhecê-la e acreditar num grupo que chegou apenas contando 

uma história, para mim esses são os verdadeiros missionários. Nós tivemos coragem 

de vir até aqui, pois ela sempre nos passou segurança, não tínhamos dúvida dessa 

Doutrina. O objetivo da implantação de um templo no Nordeste, mais 

especificamente no Crato deve-se à carência espiritual. Quando chegamos aqui 

fiquei com medo, pois o índice de suicídio chamava a atenção. Tivemos muitas 

perseguições espirituais, mas, acredito que ajudamos muitos espíritos inluz que 

provocavam esse tipo de obsessão nas pessoas, pois eles precisavam de amor e de 

esclarecimento. 

 

A fala do mestre Raimundo é repleta de gratidão e reconhecimento ao povo do 

Crato, principalmente àqueles que fizeram adesão ao Vale, apenas confiando nas narrativas de 

seus seguidores. Revelou também o quanto a presença da clarividente impunha segurança aos 

jaguares. Chamou atenção para o principal motivo de criação do templo supradito no 

Nordeste, em especial na cidade do Crato, voltando a fazer alusão aos comprometimentos 

cármicos ligados às lutas, guerras e disputas ocorridas na região, o que geraria processos 

obsessivos impulsionadores de novas violências.  

A explanação do referido mestre, conclama a uma reflexão sobre a relação entre 

processos obsessivos e crimes cometidos na atualidade, como os feminicídios praticados nesta 

região. É importante destacar que sendo uma Doutrina cristã, o Vale do Amanhecer não prega 
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o “dente por dente e olho por olho”. Ao contrário, acredita que no processo evolutivo dos 

indivíduos e das coletividades os ajustes cármicos devem ser feitos pelo exercício do amor, da 

tolerância e da humildade, pois “é uma das escolas da Escola do Caminho, um foco, um ponto 

de irradiação de seus ensinamentos. Ele foi organizado por um discípulo do Cristo Jesus, um 

Mestre Planetário que se apresenta sob a roupagem de Seta Branca e cujo polo oposto é 

conhecido como Mãe Yara” (TIA NEIVA, 1977, p. 64). Em todas as narrativas aqui 

consideradas foi realçado o sentido desobsessivo e evangelizador da Doutrina do Amanhecer.  

O mestre Winston ao expor algumas dificuldades enfrentadas no trajeto de 

Brasília ao Cariri, também foca nas ações de entidades espirituais que queriam impedir a 

concretização da missão do grupo: 

 
Enfrentamos dificuldades, pois o mundo etéreo caiu em cima da gente. Eu tinha 

trocado um carro com o irmão do Chico, e na vinda para o Ceará, quando chegamos 

na Bahia, ele começou a apresentar falta de freio, acredito que em Irecê. Parávamos 

nas cidades próximas, levávamos para os mecânicos e eles diziam que não tinha 

nada, porém toda hora o carro apresentava problemas. Eu também sou mecânico, 

sabia que o carro não tinha nada. Tivemos que parar na estrada e fazer um trabalho 

espiritual. Após este trabalho o carro normalizou e conseguimos chegar no Mauriti. 

No bairro seminário, existiam muitos terreiros, mas nunca foram hostis conosco. 

Convivemos sem problemas. A dificuldade maior era a pressão do etérico, para 

termos permissão de abrir o templo no Crato, porque ele sempre agiu muito forte 

nessa região. No Cariri já vivemos em outras encarnações. O propósito da missão 

era libertar os nordestinos, desobssediando o Nordeste. No bairro que morávamos 

muitos jovens se suicidavam. Fomos visitados por evangélicos e protestantes, eles 

tinham curiosidade para saber do que se tratava a Doutrina. O Chico dizia que, os 

cavaleiros (espíritos de luz), andavam nas ruas do bairro seminário dando assistência 

aos espíritos inluz. Às vezes estava tudo bem, e de repente, tínhamos que realizar 

um trabalho em casa. Para o sustento material, eu e Raimundo saímos por esse 

Nordeste com uma mala de roupas para vender. Não sabíamos se íamos comer no 

dia seguinte, mas sempre voltávamos para casa com algo. Eu era um péssimo 

vendedor, nunca tinha vendido nada.  

 

O discurso do mestre Winston aproxima-se do que foi citado anteriormente pelo 

mestre Raimundo em relação ao objetivo do Vale do Amanhecer fazer morada no Nordeste, 

concentrando-se no Crato. Do ponto de vista reencarnacionista, mestre Winston ressaltou que 

não é por acaso que vieram para o Crato, pois disse que já viveram em outras épocas em terras 

caririenses. A concentração, inicialmente do grupo no bairro Seminário diz respeito a uma 

“limpeza” que segundo este, entidades de alta hierarquia tiveram que agir prestando socorro 

espiritual.  

Para Meihy (2014) com o apoio da história oral reunimos informações de um 

grupo que vivenciou ou vivencia a mesma trajetória, todavia é preciso recorrer às 

rememorações, acontecimentos, fatos, pois estes nos ajudam a entender “[...] o lugar 

privilegiado para uma reflexão sobre as modalidades e os mecanismos de incorporação do 
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social pelos indivíduos de mesma formação social” (FERREIRA; AMADO, 2006, p. 24).  

Nas narrativas de Rodrigo também vamos encontrar elementos referentes ao 

assédio de entidades espirituais. Ele explicou que o motivo para o primeiro regresso de seus 

familiares a Brasília estava ligado a conflitos gerados por influências negativas: 

 Nós tivemos que voltar da primeira vez porque o assédio de forças negativas era 

muito grande. Alguns casamentos ficaram conturbados, a situação dos casais era 

difícil, havendo muitas desarmonias. Como criança, eu ficava nos bastidores, mas 

lembro-me de muitas coisas. Para conseguirmos ficar aqui no Cariri, vivenciamos 

muitas provações. Uma determinada entidade inluz incorporou em mim e disse: 

“vou levar. Ele é meu e acabou!". Isso ocorreu antes mesmo de eu fazer o teste 

mediúnico. O tio Chico se preocupava e pedia para a entidade incorporar nele. O 

mestre Goia, presenciou esses acontecimentos. Uma dessas entidades incorporou em 

Adriana e também disse ao grupo: "vou levar e acabou!". Ela enrolou a língua e 

minha mãe botou a mão na boca dela. Faziam elevação, a entidade desincorporava e 

retornava. Foram muitos desafios. Teve um período que tio Chico passava bastante 

tempo incorporado, e Tavares e meu pai dormiam com ele para protegê-lo. 

Superadas as dificuldades do deslocamento, restava definir para onde iriam e 

como sobreviveriam. 

 

4.2.2 A estadia em Mauriti: das dúvidas à orientação sobre o local de construção do templo  

 

Winston começou sua narrativa lembrando que levaram três dias de Brasília ao 

Mauriti: “Eu, Tavares, Luiz Adão, Tiago e Davi, viemos no meu carro. Nós saímos de Brasília 

as três ou quatro horas da manhã do mês de novembro de 1986. Alugamos um caminhão para 

levar as nossas mudanças: de Batista, Chico e a nossa”.  

A retrospectiva feita pelo mestre Batista ilustra os primeiros momentos do grupo 

no Cariri, em que se destacam as dúvidas sobre o local de construção do templo e sobre a 

estabilidade do grupo em relação à moradia e trabalho: 

 
Chegamos ao Cariri para cumprir a missão no dia 28 de novembro de 1986. A 

princípio, ficamos um mês no Mauriti, no sítio da mãe do Tavares, para guardar a 

nossa mudança. Todos os dias, íamos para o Juazeiro do Norte atrás de casa para 

alugar. A princípio, não tínhamos ideia que íamos fixar a missão no Crato. Primeiro 

a gente queria um lugar para morar com a nossa família. Eu tinha quatro filhos, 

Tavares, dois, e um no ventre da Marília, e Chiquinho tinha Naiara. Sempre que eu, 

Tavares e Chico, íamos do Mauriti, e passávamos em frente ao antigo Monumento 

dos Retirantes em Juazeiro do Norte, o Chico dizia: “tem um velhinho que sempre 

aponta para lá”, indicando a direção do Crato. Ouvindo aquilo, Tavares chegou a 

dizer: “Chico, o Crato é que fica nessa direção, e lá há predominância do catolicismo 

ortodoxo, creio que vamos ser perseguidos”. Eu e Chico não sabíamos, já o Tavares 

conhecia muito bem a região, pois ele nasceu no Mauriti, no entanto foi embora para 

Brasília bem jovem. 

 

De fato, a historiografia cratense possui discrepância “em relação àqueles 

propugnados como modelos ideais por aquele projeto civilizador, de matriz ilustrada, 
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cientificista, e de matriz católica, inspirada nas diretrizes do catolicismo romanizado ou 

ultramontano” (CORTEZ, 2000, p. 17). Vale salientar que o Crato é sede da Diocese, fundada 

em 20 de outubro de 1914, e coordena trinta e dois municípios na região do Cariri. 

O grupo aguardava algum sinal da espiritualidade para a decisão final sobre onde 

iniciar a construção templária. Ele, o sinal, finalmente veio de forma inequívoca, numa das 

viagens de Mauriti até o Juazeiro do Norte, Chico viu um espírito numa roupagem de padre 

apontando para o Crato: 

 
Ao passarmos por Barbalha, eu, Tavares e Batista, chegamos no triângulo entre 

Crato e Juazeiro do Norte. De repente vi algo e freei o carro. Os meninos me 

perguntaram: “o que foi Chico?” Eu falei: estou vendo um outdoor, e em cima dele 

tem uma entidade espiritual na roupagem de padre com a batina cinza, gola branca, 

usando um chapéu. O Tavares pediu para eu descrevê-lo melhor. Eu falei: é o Pe. 

Cícero. Ele está apontando para o Crato. Resolvemos ir para o Crato, lá, 

encontramos uma pessoa fantástica, que é o Marcos Eliano. Através dele 

conseguimos trabalho, pois o nosso dinheiro já havia acabado. 

 

Pe. Cícero Romão Batista (1844-1934) foi um sacerdote, e é conhecido como o 

santo popular e protetor dos romeiros. Era natural da cidade do Crato, mas, foi no Juazeiro do 

Norte que seu sacerdócio foi consagrado enquanto liderança religiosa (WALKER, 1999). Em 

2015, eu e minha orientadora, realizamos uma pesquisa na romaria de finados em Juazeiro do 

Norte, com 40 jovens de vários Estados do Nordeste, entre eles, Pernambuco, Bahia e Sergipe 

(OLINDA e LIMA, 2016), ficamos impressionadas com a devoção e a crença que os 

caririenses e demais nordestinos possuem ao Pe. Cícero. Durante as entrevistas, muitos jovens 

e parentes que o acompanhavam nos contaram sobre terem tido sonhos com ele, promessas 

alcançadas, enfim, relataram que Pe. Cícero jamais deixará de dar assistência espiritual ao 

Cariri e o povo do Nordeste.  

Em 2017, retornamos ao Juazeiro do Norte e fizemos uma pesquisa com 12 

componentes do Templo Pelário do Amanhecer, em que o objetivo foi compreender como 

adeptos63 experientes do Vale do Amanhecer representam o padre Cícero e quais as crenças 

vinculadas a ele. Olinda e Lima (2017, p. 6), relatam o diálogo que tiveram com os sujeitos 

pesquisados: 

 

Nas respostas dadas às perguntas, os entrevistados trouxeram cenas da infância, da 

adolescência e da atualidade, demostrando que cresceram ouvindo de seus familiares 

e educadores as lições de vida e religiosidade sobre o patriarca de Juazeiro do Norte. 

Portanto, todos tiveram nos núcleos educativos fundamentais informações positivas 

sobre o patriarca de Juazeiro, o que foi reforçado ao longo dos anos, inclusive com o 

alcance de graças atribuídas à intercessão dele. A figura do padre Cícero é 

                                                 
63 Artigo elaborado com a orientadora da presente tese, apresentado no V Simpósio Internacional do Pe. Cícero. 
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importante para todos eles e há consenso quanto à crença de que ele atingiu a 

condição de “espírito de luz” que a todos protege, independentemente de filiação 

religiosa. 

 

O contato com os romeiros e com os seguidores do templo de Juazeiro do Norte 

nos fez refletir a narrativa do mestre Chico, ao afirmar ter visto o Pe. Cícero num momento 

em que o grupo precisava tomar importante decisão, seguida de uma pergunta: além de ser 

considerado pelos fieis como o santo popular que abençoa os nordestinos e em especial os 

romeiros, teria sido o Pe. Cícero um colaborador da Doutrina do Amanhecer no Cariri?  

Um fato veio a somar nesta indicação, pois foi no Crato que os adultos 

encontraram trabalho. Marília narra:  

 
O grupo comprou uma empresa distribuidora de roupas infantis. Esse foi o primeiro 

emprego dos meninos. Foi alugada uma sala no prédio Ossian Araripe para cuidar da 

parte administrativa. As roupas eram vendidas em várias cidades. 

 

Na narrativa de Marília, na ocasião grávida de quatro meses, vamos conhecer 

detalhes sobre os primeiros “sucessos” na instalação no sítio Açude do Mato: 

 
 Quando foi para a gente vir, Pai João nos pediu que fizéssemos terceiro sétimo64 

para ajudar no equilíbrio da nossa missão. Perguntei para ele: quantos terceiros 

sétimos o senhor quer que a gente faça? Ele disse: pelo resto de suas vidas na terra. 

Eu segui a risca. Quando ajeitamos a mudança no sítio Açude do Mato, muitas 

caixas serviram de paredão, tirei os quadros e organizei o meu aledá. Fiz um terceiro 

sétimo e já estava me organizando para fazer outro. De repente uma moradora 

chegou e disse: tem uma fila imensa na porteira dizendo que um velho mandou eles 

virem aqui, que tinha um grupo de Brasília que ia fazer um trabalho espiritual e ia 

curar todos eles. A fila correspondia a cinquenta pessoas. Pela descrição das pessoas 

sobre o velho que os orientou, as características correspondem a Pai João de 

Enoque. Foi realizado um trabalho para que os pacientes fossem atendidos.  

 

É na narrativa de Mestre Winston que vamos identificar o primeiro trabalho 

espiritual realizado com crianças: 

 
O trabalho com as crianças, intitulado Pequeno Pajé, foi iniciado no Mauriti. Um 

morador da fazenda tinha uns cinco ou sete filhos, e nós tínhamos as nossas 

crianças. Quem teve a ideia desse trabalho foi a Marília. As pessoas foram vendo o 

que estava acontecendo, e divulgaram nas proximidades. Várias pessoas chegavam 

com facas, facões e revólveres, e antes de serem atendidas pelas entidades de luz nos 

entregavam para guardarmos. 

 

O referido trabalho, comandado por Winston, foi realizado em baixo de um pé de 

Juazeiro. No livro Pequenas histórias – O Pequeno Pajé, a clarividente explica sobre a 

                                                 
64 Refere-se a uma prática doutrinária de fazer, por sete dias consecutivos e no mesmo local e horário, preces 

indicadas em um livreto amplamente disseminado no Vale do Amanhecer e disponível na internet (FALANGE 

YURICI, 2018). 
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importância desse ritual: 

 

[...] Destina-se ele a ambientar as crianças, até os 14 anos, com a atividade 

mediúnica. Até essa idade as crianças se familiarizam com a mediunidade, sem 

praticar o mediunismo. O Pequeno Pajé se incumbe de satisfazer as necessidades 

psicológicas ao mesmo tempo que afasta suas mentes do espiritismo, do fenômeno 

mediúnico, principalmente em seus aspectos angustiados. As crianças cantam, 

brincam, recebem passes, são tratadas pelos Mentores espirituais, tudo sem falar em 

mediunidade, espiritismo ou religião.   

   

Mestre Winston iniciou o trabalho do Pequeno Pajé, e posteriormente passou a 

função para o Mestre Jorge Robério que se encontra nessa atribuição desde o ano de 1991 

juntamente com a sua ninfa e esposa Ana Cristina. Segundo ele, este trabalho teve importante 

participação dos mestres Francisco e Alaiton Freitas, e demais colaboradores.  

 

4.2.3 O primeiro templo no bairro Seminário: adaptações e enfrentamento da intolerância 

religiosa 

 

O grupo deixou Mauriti e veio morar no Crato no dia 05 de janeiro de 1987.  O 

mestre Tavares nos informou a data da criação do primeiro Templo no Bairro Seminário 

(Figura 74): 

 

Figura 74 – Hall de entrada e interior do Templo 

 
               Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa.  

 
 

 

No dia treze de maio de 1987 o grupo fez a abertura do primeiro trabalho. Isso foi no 

bairro Seminário. O primeiro templo foi criado no quintal da minha casa. Eu aluguei 

uma casa na travessa Barbalha e tinha um quintal, conversei com a dona da casa e 

pedi a ela autorização para fazer uma barraca de palha e ela deixou. Nós fizemos 
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uma barraca de palha, era uma área pequena de 6m de largura por 8m de 

cumprimento, mais ou menos. Lá, nós ficamos três anos. 

 

A razão para a escolha da inauguração do templo ter sido 13 de maio de 1987 

deveu-se à comemoração do dia dos Pretos-Velhos, figuras centrais na Doutrina do 

Amanhecer e no apoio para a vinda do grupo, conforme narrativa de Sônia: 

 

Muitas entidades espirituais nos ajudaram na preparação e condução dessa missão, 

entre elas, Pai João de Enoque, Pai Zé Pedro de Enoque, Pai Tiãozinho, Mãe Tildes, 

Vovô Rita (minha mentora), Pai Ananias (em Brasília), Pai Joaquim de Aruanda, 

Caboclo Pena Branca, Vovô Ambrósio e dona Neiva Chaves Zelaya que é presença 

constante em nossas vidas.  

 

Na narrativa da ninfa Marília Castro, vamos encontrar mais detalhes sobre aquele 

momento: 

 

Quando saímos do Mauriti, fomos à procura de uma chácara para alugar e acomodar  

as três famílias, e organizar o espaço para o templo ser construído. Encontramos 

dificuldades e acabamos alugando uma casa no Crato, no bairro Pimenta, e por três 

meses permanecemos todos juntos, procurando emprego e vendendo roupas infantis 

de uma distribuidora para lojas. À medida que fomos equilibrando as finanças cada 

família pode alugar individualmente sua casa no bairro seminário. Minha casa 

possuía um quintal maior, assim, construímos o primeiro templo com as bênçãos da 

espiritualidade. Tivemos que superar várias situações difíceis de convívio, 

colocando acima de tudo a missão que nos foi confiada. [...] No primeiro templo, 

tinha a minha casa, um bequinho e duas casinhas de taipa; uma delas a mãe da dona 

da casa morava; a outra, alugamos para servir de vestiário e secretaria. O primeiro 

templo era coberto com palhas, tinha uma parte de taipa e a outra de madeira, e era 

na terra mesmo, porque não deu para passar cimento. Em seguida, implantamos os 

trabalhos oficiais aos sábados e domingos, e sempre teve palestra aos domingos pela 

manhã.  
 

Quanto ao processo para obter autorização para a abertura do templo, teriam que 

se dirigir ao mestre Gilberto Zelaya, que fora indicado pela Tia Neiva para a missão de 

coordenação dos templos externos. Sobre isto importantes registros feitos por Rodrigo e 

Batista: 

 
 [...] Pai João de Enoque já vinha dizendo que não se tratava apenas de um templo 

externo [...]. Ele falou também que a missão era para construir o templo Pai. Por 

isso, ele não nos queria subordinados. Anos depois isso se confirma, porque em um 

dos encontros, quando eles ainda estavam juntos, Chico, Batista e Tavares, o mestre 

Gilberto disse: “meus irmãos, a coisa de vocês é com mamãe. Nem quero vocês 

subordinados, eu confio em vocês. Vocês são um caso à parte”.  

 
Tia Neiva não era contra a implantação de templos externos, pelo contrário. Na lista 

de classificação dos templos externos, o templo do Crato possui o registro 69. Na 

época eu era o presidente, e o Tavares era o vice-presidente. O primeiro templo se 

chamava Cariri do Amanhecer. Eu fiquei na presidência até 1995, e passei o Templo 

para o Tavares, por isso passou a se chamar Templo Patário do Amanhecer.  

 

O trabalho foi se desenrolando na pequena palhoça até que chegou a um momento 
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muito importante na história do grupo. Levar os primeiros médiuns para a primeira 

consagração em Brasília. Vejamos o que nos fala Marília sobre este momento: 

 
Em 1989 levamos 50 médiuns para iniciar e elevar no Templo-Mãe. Essa turma 

ficou na casa que morei, na época minha mãe residia. A minha mãe fez a comida 

para eles e, inicialmente, foi o nosso ponto de apoio. Tivemos dificuldades para 

alugar ônibus mais em conta para levar o povo. [...] Alguns médiuns não quiseram 

viajar para Brasília, para fazer as consagrações porque começou um boato, criado 

por três adeptos, que a gente ia levar o grupo para fazer um trabalho e comê-los. 

Esse boato ocorreu no bairro. Quando chegamos, com as pessoas consagradas, com 

as indumentárias da elevação de espada, eles ficaram envergonhados. Havia gente 

que nunca tinha saído do Crato, e conhecer a capital do Brasil, era o sonho de todos. 

A situação financeira de alguns era precária, e tivemos que ajudar alguns 

financeiramente através de rifas. Quando retornamos, vimos um povo sorridente e 

realizado com suas indumentárias lindas e diferentes. Foi o primeiro passo iniciático 

deles, o qual fortaleceram a sua fé, principalmente de alguns que ainda 

desacreditavam na força luz do jaguar. 

 

Sobre a sistemática de funcionamento do templo, obtivemos as seguintes 

informações da ninfa Marília:   

 
O trabalho oficial acontecia na quarta-feira, sábado e domingo. Começávamos as 20 

h. A porta da cozinha da minha casa ficava bem próxima do templo, apenas 3 

metros. Durante a semana, vários médiuns iam para a minha casa, muitas vezes 

desabafar os seus problemas, e sempre aparecia visitantes, para pegar água e botar os 

nomes na mesa evangélica. Eu os levava para mostrar o templo, e ouvia também os 

seus problemas. Eu tinha raiva de costura, porque minha mãe foi costureira, e eu 

acusava a máquina de não deixá-la ter tempo para mim e os meus irmãos. Quando 

cheguei no Crato, em pensamento, Mãe Tildes me disse que eu tinha que costurar os 

uniformes dos jaguares. Dessa forma, me tornei costureira, e sentia a mão dela 

segurando as minhas mãos quando estava cortando os tecidos. Quando foi para 

providenciar as roupas dos primeiros médiuns para fazer as consagrações em 

Brasília, fui até o Juazeiro do Norte, andei em várias lojas, mas não tinha um tostão 

para fazer as compras. Resolvi, então, entrar numa determinada loja, e comecei a 

olhar os tecidos e as malhas. A vendedora foi logo me oferecendo tudo. Eu falei: 

obrigada! Estou desempregada e não tenho como comprovar renda. O dono da loja 

se aproximou e disse: “se você quiser, pode levar a loja toda”. Ao liberar a compra 

para mim, comecei a visualizar as medidas dos médiuns que tinham que fazer os 

uniformes e indumentárias e comprei tecidos e malhas para todos. Quando cheguei 

em casa com várias sacolas, o Tavares olhou para mim e disse: “você está louca?” 

Ele foi até a rua e comprou uma máquina de costura de segunda, e fez também as 

morsas para colocar nas camisas dos mestres. E assim, eu fiz os cinquenta uniformes 

do corpo mediúnico que viajou para a primeira consagração em Brasília. Na 

preparação da consagração de centúria, um amigo nosso do templo Mãe vinha de 15 

em 15 dias para dar o curso para o corpo mediúnico. A gente se juntava e ajudava na 

passagem dele. Foi colocado um fusca numa rifa para ajudar nas despesas dessa 

consagração. 

 

Nas consagrações realizadas na Doutrina, vimos que há exigências de roupas 

específicas. Estas traduzem numa linguagem que comunga cores, texturas e simbologias e 

converge diretamente com os diversos rituais que citamos no corpo deste trabalho. Para Silva 

(1999, p. 35): 
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Assim, no contexto da doutrina do Vale do Amanhecer, as vestimentas surgem como 

elemento ativo deste processo, sem o qual deixaria de existir, anulando seus 

propósitos, pois conforme pesquisado, a doutrina se baseia no movimento das cores 

e do som, proporcionados pelos médiuns devidamente trajados nos rituais. Além 

disso, as cores e as formas das indumentárias se relacionariam diretamente com as 

energias a serem manipuladas. 

 

A seguir, exibimos uma imagem do primeiro grupo consagrado no templo Mãe 

num momento de descontração, com as roupas confeccionadas pela ninfa Marília (Figura 76):  

Registramos aqui, a disponibilidade da ninfa Marília nos diversos momentos que a 

procuramos para conversar, solicitando mais explicações acerca de detalhes ambíguos em 

relação a algumas datas e eventos importantes nas fases que compuseram este percurso. Ela 

compartilhou conosco registros orais e fotográficos que ajudaram a reunir importantes fatos 

dessa pesquisa. Nessa direção, Meihy (2014, p. 118) acrescenta que, o essencial na história 

oral é o diálogo estabelecido com o “narrador que se dispõe a ajudar no processo de 

entrevista. [...] A proposta de “colaboração” ganha terreno, em particular, em vista da 

humanização das relações na produção de textos, em que a interação entre as partes atua de 

forma determinante”.  

Na narrativa da ninfa Marília, o enfoque que foi dado à fotografia (Figura 75), é 

considerado um importante registro, pois ao ativar a memória daquele que divide conosco os 

acontecimentos que mais lhe marcaram de forma positiva e ou negativa, possibilita melhor 

compreensão por parte do leitor. Buscar outras fontes para enriquecer a dinâmica de um 

trabalho dessa natureza exige planejamento e olhar atento ao objeto de estudo, uma vez que, 

“toda a ação da história oral é transformadora. Durante todas as fases de execução da história 

oral temos um compromisso com a transformação sem o que a história oral não tem razão de 

ser” (MEIHY, 2006, p. 195). 

Em sintonia com a tessitura das falas deste grupo precursor, vejamos o que o 

mestre Tiago narrou acerca do período em que o templo localizava-se no bairro seminário:  

 
Certa vez, fui encontrar com vários amigos até à pracinha do bairro onde morei. Em 

frente, tinha uma igreja, e de repente algo me chamou atenção. Foi quando ouvi o 

padre com seu microfone a falar de outros sistemas religiosos, entre eles, o Vale do 

Amanhecer. Logo parei de conversar e fiquei tentando entender as críticas que ele 

fazia. Aqui no Vale, não fazemos julgamentos de nenhuma religião, pelo contrário, 

respeitamos e temos certeza que todas são importantes. Se você tem fé, religião, 

você passa por dificuldades, mas se não tiver, estas são bem maiores. 
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Figura 75 – Primeiro grupo que realizou a consagração de Iniciação Dharman 

Oxinto e Elevação de Espada no Templo Mãe 

 

 

            Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa. 

 

 A intolerância religiosa se manifestava de diferentes formas, mas nunca chegou a 

atrapalhar o desenvolvimento dos trabalhos. A hostilidade se manifestava mais na forma 

verbal e na disseminação de boatos que deturpavam o sentido cristão dos serviços religiosos 

prestados no templo. Dois aspectos amenizavam as visões negativas que circulavam na 

comunidade: a curiosidade diante das diferenças daquele agrupamento e da Doutrina em 

relação ao que estavam habituados e, o comportamento gentil e prestativo dos missionários. 

Todos que se aproximavam sentiam o sentido de família vivenciado no grupo. 

Teixeira (2016, p. 4) comenta sobre a intolerância religiosa mostrando que: 

 
É preciso trabalhar no sentido de uma mudança da mentalidade e dos espíritos, uma 

metanoia, para uma melhoria das relações entre as religiões. É preciso operar uma 

mudança na compreensão das outras tradições, rumo a um novo modo de pensar os 

outros e o seu patrimônio cultural e religioso. Se eu quero dialogar com as outras 

religiões sem abandonar a minha identidade, eu digo que estou domiciliado no 

cristianismo, que estou feliz com isso, mas que devo respeitar as outras tradições 

religiosas também na minha linguagem teológica, sem pensar em ser o portador da 

luz. Como se o cristianismo fosse à religião de Deus. Não, Deus não tem religião. 

Deus não é católico, como ressaltou o Papa Francisco. 

 

A reflexão proposta pelo autor é um convite ao diálogo inter-religioso, o que nos 

faz tecer uma interrogação: como eu posso querer que a minha religião seja aceita pelos 

outros, se eu não respeito os demais espaços religiosos? Mais uma vez, vimos que a presença 

do proselitismo ainda é muito disseminada quando o assunto é religião.  
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Veremos, no próximo item, a narrativa de um episódio de violência religiosa que 

atingiu materialmente o templo, mas que deixou aprendizados significativos para toda a 

comunidade da Ladeira da Integração. 

 

4.2.4 O Templo da Ladeira da Integração: expansão dos trabalhos e divergências entre os 

líderes 

No segundo templo (Figura 76) a missão teve duração de dez anos.  

 

Figura 76 – Interior do Templo, Mestre Tavares, Mestre Batista e demais componentes 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa. 

 

Vejamos, nas palavras de Tavares e de Marília, como se deu o processo de 
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construção e os motivos que levaram à separação do grupo. Com a palavra, os fundadores:  

 
Após três anos, o grupo já tinha mais de sessenta médiuns, porque já havíamos feito 

viagem para o Templo-Mãe para consagrá-los, e como o espaço do primeiro templo 

ficou pequeno nós conseguimos um terreno na ladeira da integração, também no 

bairro Seminário. Lá, construímos outro templo de palha bem maior, com 20m de 

largura por 27m de comprimento. No segundo templo, ficamos de 1990 até 2000. 

(Tavares) 

 

O processo de mudança do templo foi assim: enquanto o segundo templo foi 

construído, o primeiro continuava funcionando. A espiritualidade não dizia 

exatamente onde tinha que ser o terreno de construção do templo; a gente é que ia 

atrás e as coisas aconteciam. Primeiramente, o terreno do segundo templo foi 

alugado, depois de dois anos, conseguimos comprar. Para juntar o dinheiro, fizemos 

rifas, bingos e festas ciganas. Nós mudamos para o segundo templo em 1990. Como 

já tínhamos mais médiuns, a construção foi bem mais rápida. Lá, passamos uns dez 

anos. De todos os adeptos quem nunca saiu, se afastou ou foi embora, foi a Ana 

Cristina (hoje, regente Jaçanã). Ela fez o teste com 16 anos, por necessidades 

espirituais. Ela passava mal e a levavam para o Vale. Sempre foi uma Ninfa muito 

dinâmica. (Marília) 

 

A ninfa Ana Cristina Silva Prado, supracitada fez parte da composição das 

primeiras falanges missionárias. Vejamos a sua narrativa (Figura 77):  

 

                                                   Figura 77 – Ninfa Ana Cristina 

 

                                                          Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa. 
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Minha trajetória no Vale do Amanhecer do Crato iniciou em 1987, quando eu tinha 

16 anos. Hoje, estou com 47 anos. As minhas consagrações aconteceram no Templo-

Mãe, quando o primeiro templo do Crato ficava no quintal da casa do mestre 

Tavares e da ninfa Marília. Eu, Fátima Oliveira e dona Maria Paulino, fomos as 

primeiras aparás. Nilce e Francisquinha foram às primeiras doutrinadoras; Leonardo, 

Ajanã; e Lindomar e mestre Paulino, doutrinadores. Inicialmente o grupo era 

pequeno, existiam outros médiuns desse período, mas alguns não permaneceram na 

Doutrina. No segundo templo, começou a organização das falanges missionárias, a 

princípio apenas três ninfas vestiram indumentárias: eu como Yurici lua, Fátima 

Oliveira como Muruaicy e dona Maria Paulino como Samaritana. Fui convidada 

para ser Yurici lua pela ninfa Sônia e pelos mestres Tavares e Batista, pois estavam 

organizando o primeiro trabalho de prisioneiros. Este trabalho precisa de uma 

representante de Koatay 108, então passei cinco anos nessa falange missionária. 

Meu vínculo com o grupo que veio de Brasília foi sempre positivo. Se eles não 

tivessem vindo para o Crato a minha vida seria completamente diferente. Considero 

esse grupo como a minha família espiritual. Para mim, todos são grandes 

missionários. Passaram por muitas dificuldades, deixaram familiares e empregos em 

Brasília em nome de uma missão. Até os adeptos que se afastaram do templo do 

Crato, guardo-os num lugar muito especial no meu coração. No Vale do Crato, 

participei de todas as mudanças, entre elas, de presidentes, dos três templos e da 

inauguração dos setores de trabalhos.  

 

O mestre Chico também realçou que a necessidade de mudança para a ladeira da 

Integração vinculava-se ao pequeno espaço do primeiro templo: 

 
Para a construção do segundo templo, fizemos uma reunião com os médiuns para 

tratar da mudança, pois o primeiro templo já estava pequeno. Lá era apenas 8m x 

8m, mas era a coisa mais linda! Tinha a mesma energia de tia Neiva! Para contribuir 

na compra do segundo terreno, eu fui até o comércio, comprei uma televisão grande 

e fizemos uma rifa, porque, eu, Tavares e os demais componentes do grupo não 

tínhamos dinheiro. O dono do terreno negou a venda o quanto pode, mas depois 

decidiu vender. Quase ficamos loucos para arrecadar o dinheiro para comprar o 

terreno, mas compramos. E assim, foi feito o templo da ladeira da Integração no 

bairro Seminário. De lá, ele saiu para onde está atualmente.  

 

À medida que os trabalhos se expandiam foram surgindo às divergências entre os 

líderes: 

 
De 1989 até 1994 o grupo permaneceu unido, mas, com muitas divergências. Nos 

dividimos porque alguns componentes queriam a linha evangélica da Doutrina; 

outros, a linha iniciática. No Vale, há duas correntes de trabalhos, uma corrente 

evangélica com mesa, trono, e a escola do médium; e a ritualística iniciática. (Mestre 

Chico) 

 

Os mestres Batista e Sônia trouxeram sua interpretação sobre as divergências nos 

seguintes termos: 

 
Nós nos dividimos pela incompreensão do homem. A Doutrina não separava a gente, 

mas os propósitos de cada um, sim. Então, nasceram as divergências. Com o tempo, 

vamos aprendendo que pertencemos a uma Doutrina cármica, que junta às pessoas 

que têm a ver umas com as outras, e que temos que respeitar e conviver como elas 

são. 

Ao sair do Vale do Amanhecer do Crato, fui para o Juazeiro do Norte com Batista, 

Chico e Winston. Lá foi implantado outro templo. Após um período, eu, Chico e 
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Winston nos desvinculamos e, há aproximadamente 10 anos, estamos residindo no 

distrito Santa Rosa em Juazeiro do Norte a qual batizamos a comunidade de 

‘Omeyocan do Jaguar’, e continuamos em sintonia com os ensinamentos do Pai Seta 

Branca. Nos dividimos porque tínhamos propósitos doutrinários diferentes. 

Contudo, sabemos que cada um está fazendo o que acredita, e sempre que nos 

encontramos, seja na rua ou em algum evento conversamos e nos abraçamos. 

 

Sônia falou das angústias que passou nas vezes que teve que retornar para 

Brasília: 

 
 Eu e Batista tivemos que mudar algumas vezes para Brasília, pois tínhamos crianças 

pequenas e ainda estávamos nos organizando financeiramente. Sofríamos muito com 

a ida, e sempre soubemos que teríamos que regressar. Numa dessas vezes, eu estava 

arrasada e fui até o Templo Mãe, resolvi passar num alabá65 com uma preta velha de 

nome vovó Maria Conga, e sem mencionar sequer uma palavra, ela me disse: 

“calma minha filha, você volta! Poucas pessoas tem essa espada resplandecente que 

eu estou vendo no seu coração. Não chora filha, você vai voltar para o seu povo!” 

Gostaria de mencionar uma passagem que me marcou muito no primeiro templo do 

Crato. Certo dia o Pai Seta Branca incorporou, foi uma emoção inexplicável, e o 

Tavares chorava como criança, pois parecia que o Pai Seta Branca ia se materializar. 

O Tavares é nosso irmão, e cada um do grupo precisou viver a sua história, mas, 

espiritualmente estamos juntos.  

 

Diferentemente dos narradores anteriores, o mestre Raimundo, apesar de ter 

retornado para Brasília com a sua família por um período, regressou para o Crato e 

permaneceu ligado ao mestre Tavares até hoje. Sem a intenção de criticar qualquer pessoa ele 

reafirmou seu alinhamento ao mestre Tavares: 

 

A partir de 1994 o grupo não foi mais o mesmo e hoje está separado. O Batista foi 

embora para o Juazeiro do Norte com Chico, Sônia, Winston e Adriana, e lá abriram 

outro templo. O Tavares e a Marília foram os únicos que desde o início da missão 

permaneceram no Crato com os três filhos. Eu continuo com o mestre Tavares, e 

nunca vou abrir mão disso. Conheço vários templos externos, mas, na minha 

opinião, o Templo do Crato segue os ensinamentos deixados por tia Neiva.  

 

As divergências de concepções entre os principais líderes não impediram a 

expansão do templo. O aumento no fluxo de pacientes e de adeptos despertou reações de 

intolerância que levou a um lamentável episódio que constatamos durante a pesquisa, ou seja, 

o segundo templo passou por duas tentativas de incêndios. A primeira, quando um grupo de 

médiuns assistia ao curso de pré-centúria; e a segunda, ocorreu de madrugada. Atitudes de 

pessoas com violência sobre o credo do outro, “reduz a realidade, pois assume apenas um 

polo e nega o outro. O fundamentalismo e o dogmatismo tornam absoluta a sua verdade. 

Assim eles se condenam à intolerância e passam a não reconhecer e a respeitar a verdade do 

outro” (BOFF, 2015, p. 1). Felizmente, houve controle a tempo, e os incêndios não fizeram 

                                                 
65 Trabalho realizado durante sete dias, no período da lua cheia. Uma espécie de roda de pretos velhos, 

organizada na parte exterior do templo, e permite que o paciente seja atendido pelas entidades.  
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vítimas, tampouco causaram sérios danos à estrutura física. 

 

4.2.5 A construção do templo permanente do Crato: consolidação da missão 

 

Em 26 de novembro de 2000, o mestre Tavares liderou a transferência para o 

templo permanente (Figura 78) localizado no Distrito Romualdo, no sítio São Vicente. A esse 

respeito, vejamos a narrativa do mestre Tavares: 

Já vai fazer dezoito anos que estamos aqui. Ao todo somam 30 anos que viemos para 

o Crato, e graças a Deus, essa Doutrina chegou para ficar. Hoje, o Vale do Crato tem 

uma extensão, possui muitos adeptos, pacientes e visitantes que vêm até aqui em 

busca de socorro para suas angústias. Vivemos num sistema muito dinâmico, que 

nos proporciona o trabalho espiritual de domingo a domingo. Nós estamos sempre 

ocupados, porque tem sempre gente nos procurando; pessoas de todos os níveis 

sociais, enfrentando diversas situações em suas vidas. Às vezes têm pessoas que 

chegam para agradecer, mas, dissemos para elas que, a casa do Pai Seta Branca é 

quem vos agradece por nos darem a oportunidade de exercermos as nossas 

mediunidades. 

 

 

Figura 78 – Construção hall de entrada e interior do templo permanente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa 
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   Silva (2000, p. 73), corrobora com a explicação dada pelo mestre Tavares: 

 

Os Mestres do Amanhecer sabem que sequer um agradecimento deve ser recebido 

em troca de um trabalho. Quem busca algo que falta em sua vida, um socorro para o 

momento difícil que atravessa, um problema de saúde ou a instabilidade emocional, 

pode passar tranquilamente pelos trabalhos, sabendo que nada lhe será solicitado a 

não ser pela Espiritualidade. Se essa paciente melhora, se recebe uma ajuda, se é 

curado, é porque teve merecimento e a ação de forças fantásticas - mas naturais -, 

manipuladas pelos médiuns e geradas desde Planos Superiores pelos Mentores que 

regem nossos trabalhos, dentro da tríade Amor, Tolerância e Humildade. [...] Desde 

os Dirigentes dos Trabalhos até os Mestres que lhe estiverem atendendo, em 

qualquer setor de trabalho, todos têm a obrigação de dispensar a melhor atenção e 

cuidado com o atendimento ao paciente, orientando-o sobre o que for necessário e 

atendendo a suas perguntas, com paciência e educação. Em que pese o grandioso 

trabalho dos Mestres Recepcionistas, todo médium do Amanhecer tem obrigação de 

ouvir o que quiser dizer um paciente e esclarecer suas dúvidas e questionamentos. 

 

Ressaltamos que todas essas questões são debatidas no desenvolvimento dos 

ingressantes e reforçadas no setor de trabalho recepção. A ninfa Marília explicou como se deu 

o desenvolvimento da compra do terreno do templo permanente e do trabalho da Estrela 

Candente: 

Quando chegamos aqui não tinha água encanada e nem energia. Hoje, já tem muitas 

construções; nos tornamos uma comunidade. Para ajudar na compra do terceiro 

terreno, os lotes foram vendidos para o próprio corpo mediúnico. Tinha lotes de 6m 

x 15m; 8m x 20m e 12m x 30m. O Adjunto responsável pela Ordem fez uma 

promoção durante um mês, que deu para pagar um cheque inicial de R$ 30,00 mil 

reais. Aqueles que não puderam comprar os lotes à vista foram feitos carnês 

referentes a três ou quatro anos. Esse dinheiro deu para pagar o lote que corresponde 

ao Templo e à Estrela Candente, ao Quadrante e aos lotes de moradias do corpo 

mediúnico. Assim, foi feita a transposição das forças do segundo templo para o 

atual. [...] Para completar o dinheiro do terreno do terceiro templo, o terreno do 

segundo templo foi vendido para um adepto. A espiritualidade pediu para nos 

prepararmos, disse que a gente ia construir o templo permanente. Além disso, o 

corpo mediúnico aumentou, e o segundo templo ficou pequeno. Nos três templos, 

sempre que a gente chegava num lugar não tinha muitas construções, mas, logo 

ficava lotado.  

 

Averiguemos fatos necessários que a ninfa Marília recordou sobre o templo 

permanente: receptividade com marca de intolerância religiosa e contato de pesquisadores: 

Quando chegamos ao templo permanente, um padre de um bairro que fica próximo à 

nossa comunidade, disse na missa para os fieis que os mesmos não nos procurassem. 

Só que a propaganda fez o efeito contrário, e muitos foram conhecer o Vale. Um dia, 

o bispo mandou chamar o padre e disse que ele parasse de falar do Vale do 

Amanhecer, pois não estava adiantando, e que a sua atitude só alimentava a 

curiosidade do povo.  

 

Teixeira (2014, p. 72) esclarece que as religiões de matriz africana são as que mais 

sofrem este tipo de indiferença. O autor defende o diálogo inter-religioso, como possibilidade 

de aprendizado na diversidade. No entanto este só acontece “[...] quando se reconhece e 
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respeita a alteridade do interlocutor, bem como o valor de sua convicção”. A ninfa Marília 

acrescenta que:  

Neste percurso, recebemos várias visitas da Universidade Regional do Cariri – 

URCA e da Faculdade Leão Sampaio. Vários professores trouxeram os alunos para 

fazer pesquisas. Teve gente que levou livros do Vale para a biblioteca da Urca. 

Ainda, no segundo templo, chegamos a receber também padres e irmãs de caridade 

para ver o que acontecia no Vale, e foi assim, que a Doutrina foi ganhando respeito 

na região do Cariri.  
  

As atividades templárias foram iniciadas mesmo antes do término da construção 

(Figura 79): 

 

Figura 79 – Primeira palestra proferida pelo Mestre Tavares 

 

      Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa. 

 

 
A primeira palestra do domingo foi feita pelo mestre Tavares, quando uma parte do 

templo ainda estava descoberta e não tinha piso. A madeira do telhado foi comprada 

em Limoeiro do Norte - CE. O Pai João de Enoque sempre nos deu liberdade de 

escolhas, contudo, quando foi para construir a Estrela Candente, ele disse para o 

Adjunto Patário: “meu filho, pense bem! Se você construir a Estrela Candente você 

não pode mais parar”. (Marília) 

 

A opção foi pela construção da Estrela Candente, pois havia a determinação de 

aprofundar o sentido iniciático, cumprindo a sua função desobsessiva. (Figura 80).  

Hoje o templo ainda não realiza o trabalho do Turigano e da Estrela Sublimação, 

mas tem todos os demais setores de trabalhos, estando construindo o Quadrante.  

Vejamos, pelas palavras do mestre Tavares, como funciona a dinâmica dos 

trabalhos no Templo Patário do Amanhecer: 
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O nosso templo é iniciático. Nos domingos, quartas-feiras e sábados, temos o 

trabalho oficial. No domingo também realizamos palestra às 10h; em seguida temos 

o desenvolvimento para os ingressantes. Aqui o teste mediúnico é realizado no 

segundo domingo de cada mês. Nas terças, quintas e sextas-feiras temos o retiro. 

Além do templo, há a Estrela Candente a qual realizamos três consagrações todos os 

dias. Para que esses trabalhos aconteçam formamos vários grupos de mestres 

comandantes, bem como temos a presença das falanges missionárias. Sobre as 

falanges pesquisadas, as Nityamas assumem escala na Estrela Candente no primeiro 

dia de cada mês; as Mayas, no dia nove de cada mês; e as Gregas, no dia dez de cada 

mês. Sendo assim, para cada dia do mês, as vinte e uma falanges missionárias e 

demais grupos possuem o seu dia específico na Estrela Candente, podendo é claro 

participar dos rituais nas demais datas. Sempre que o mês tiver a data trinta e um, o 

comando da Estrela Candente é do Adjunto Patário, portanto, eu assumo o trabalho 

juntamente com o meu povo. Ressalto que para cada ritual é necessário uma 

determinada quantidade de pessoas, havendo assim, toda uma organização através 

de reuniões mensais. Eu me reúno com os comandantes e faço a distribuição dos 

trabalhos via escalas. A coordenadora geral, a Ninfa Marília, no segundo domingo 

de cada mês se reúne com as regentes das falanges missionárias; e no terceiro 

domingo de cada mês, os regentes se reúnem com os componentes de suas falanges 

para organizar também suas escalas. Assim, os rituais são assistidos, lembrando que 

muitos deles possuem escalas específicas das falanges missionárias. Por exemplo, 

todos os dias, necessita-se da presença de uma Nityama para emitir na Chama da 

Vida. O setor de trabalho Turigano já foi construído, porém, ainda não realizamos 

este ritual. Estamos nos preparando, pois, requer uma quantidade expressiva de 

adeptos com escalas obrigatórias.  

 

Figura 80 – Construção da Estrela Candente 

 

      Fonte: Jaguar Independente (2016). 

 

A seguir, da esquerda para a direita, observemos o mestre José Luiz (Adjunto 

Janatã/representante da Estrela Candente); mestre Gilberto Zelaya (Trino Ajarã/in memoriam) 
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e mestre Tavares, na inauguração da Estrela Candente que ocorreu em 31 de março de 2012 

(Figura 81): 

 

Figura 81 – Inauguração da Estrela Candente  

 

       Fonte: Jaguar Independente (2016) 

 

O presidente do Templo lembrou, ainda, que não tem como dizer precisamente a 

quantidade de adeptos: 

 

[...] Às vezes é até difícil responder, mas, atualmente, temos uma média de 2000 mil. 

Só que como existem muitas mudanças na vida das pessoas, há também uma 

quantidade de médiuns espalhados pelo Brasil. Em quase todos os Estados 

brasileiros onde tem templo do Amanhecer, pode-se encontrar médium aqui do 

Crato, como também, encontra-se vários médiuns de outros templos do Ceará e 

demais Estados aqui no Patário do Amanhecer. 

 

No Templo Patário do Amanhecer há um número significativo de crianças 

participantes do trabalho de Pequeno Pajé. Elas também participam dos trabalhos de corte 

realizado aos sábados e na bênção do Ministro Patário no primeiro domingo de cada mês. O 

mestre Tiago, filho de Tavares e de Marília, abordou com detalhes a participação das crianças 

(Figura 82): 
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Figura 82 - Corte do Pequeno Pajé 

 

 

 

 

                               Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa. 

A comunidade possui muitas crianças que residem com suas famílias. A coordenação 

geral do Vale do Amanhecer do Crato julgou necessário que as crianças residentes 

tivessem também a oportunidade de manipular as energias por meio das cortes. 

Hoje, temos crianças de 5, 6 e 7 anos de idade vestindo indumentárias, algo que só 

aconteceu na minha época, pois logo em seguida veio uma determinação do Templo 

Mãe que somente poderia vestir a indumentária aos 12 anos. No sábado, a partir de 

15h 40 min. até aproximadamente às 18h, a ninfa Maria Lopes se reúne com as 

crianças e realizam o ritual de corte no templo. Ao todo, são três cortes, havendo um 

pequeno intervalo entre elas, para que as crianças possam tomar água e ir ao 

banheiro. Quando concluem a corte, fazem um lanche. No Templo Patário do 

Amanhecer, se desejarem continuar tendo assistência, a partir dos 14 anos os jovens 

assistem aulas aos domingos pela manhã com instrutores. Estas fazem parte do 

‘Desenvolvimento dos Devas’. Trata-se de uma assistência para quem não se 

encontra mais no meio da criançada, e quem ainda não tem uma falange missionária, 

pode fazer escolhas: Mago e Príncipes Maia, para os meninos; Nityama, Grega e 

Maya, para as meninas. Destaco que o termo Falanges Devas não se usa mais no 

templo Mãe, todavia, faz parte da essência da Doutrina.  

O mestre Tiago veio para o Cariri com três anos. Por conta do cargo que seus pais 

assumiram, ele passou por muitos desafios, vejamos: 

Sobre o presidente e a coordenadora do Templo Patário do Amanhecer, eu poderia 

passar aqui o dia inteiro falando de coisas grandiosas, além de ser meu pai e minha 

mãe, meu amigo e minha amiga; são pessoas e seres humanos fantásticos. Mas, em 

se tratando do filho de pessoas que possuem uma posição dessa natureza, quando 

criança nem sempre foi fácil. O que quero dizer é que todo menino podia ser danado, 

mas eu não. E por quê? Eu sempre ouvia: “porque você é filho do presidente e da 

coordenadora, então, todo mundo faz tudo, mas se você fizer, vai estar mais errado 

do que os outros”. Isso eu achava cruel, não ter o direito de errar. Hoje, sou 

conhecido como perfeccionista, e por ser o filho mais velho os olhares se voltava 

com mais intensidade. Acredito que meus irmãos tiveram suas pressões também, 

mas não tanto quanto eu. Hoje, reflito e vejo que essas posturas me ajudaram. Se 

hoje acredito na Doutrina, tive responsabilidades desde cedo para com as ‘coisas do 

céu’, não tenho o que reclamar. Adeptos mais antigos me ajudaram muito para que 

eu chegasse até aqui, então, muitos também foram meus pais, professores, enfim, 

irmãos de Doutrina. Levo um pouquinho de cada um nos meus aprendizados que são 

constantes. 
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Suas memórias sobre a infância são carregadas de cobranças e da vontade de ter 

sido uma criança com mais liberdade. Conforme as elaborações de Josso (2010), vimos que as 

experiências do mestre Tiago são fundadoras e reveladoras de uma identidade que foi se 

constituindo numa prática religiosa carregada de interações e devoção ao engajamento social 

nos rituais dessa localidade. Para Olinda e Oliveira (2016, p. 21) “a experiência religiosa é 

particular, mas se efetua no mundo da cultura, portanto, das relações, dos símbolos, dos ritos e 

da vivência coletiva”, algo atribuído pelo mestre Tiago ao tecer a sua narrativa. Atualmente, 

possui inúmeras atribuições junto ao mestre Tavares.  

Fazendo um balanço sobre a implantação da Doutrina do Amanhecer no Crato, o 

presidente do Templo considera que não houve grandes dificuldades. Nas suas palavras: 

Sempre tivemos uma aceitação por parte das pessoas que nos procuravam. Nunca 

tivemos nenhum obstáculo, apenas as coisas normais do dia a dia, todavia, trabalho, 

sempre tivemos muito. Quando mudamos de endereço; quando construímos ou 

estamos construindo um setor de trabalho, reunimos o corpo mediúnico para 

explicar, procuramos administrar de uma forma que tivesse ou tenha aceitação para 

que todo mundo participe, porque não é uma coisa exclusiva de alguém, é algo que 

diz respeito à Doutrina. A participação de todos na implantação, construção de um 

setor de trabalho é muito importante, pois a vibração, a emanação, a energia positiva 

para a concretização das realizações é essencial, como por exemplo, nós estamos 

fazendo uma grande construção que se chama Quadrante, financeiramente, sai muito 

caro, mas como somos muitos, e todos querem essa construção, então, ajudam e 

fazem suas doações. Nesse sentido, nunca tivemos dificuldades, nem na implantação 

do sistema doutrinário no Cariri, tampouco das construções ou mudanças de 

templos. Repito: nós sempre tivemos muito trabalho, mas dificuldades, não. 

 

A seguir, vejamos a construção do Quadrante, que apresenta uma bela visão da 

cidade do Crato (Figura 83).  

A fala do presidente diverge da tônica dos demais que destacaram dificuldades de 

adaptação e de aceitação por parte da comunidade, conforme já exposto. Avaliamos que o 

presidente, ao fazer um balanço de sua caminhada, apenas quis registrar os momentos 

positivos ou o que ele considerava mais relevante para ficar na história. Este é um traço da 

memória que evita se concentrar nas dificuldades para realçar a positividade da experiência 

(MEIHY, 1996). 

Após o falecimento da clarividente, com o passar dos anos surgiram divisões entre 

os dirigentes (Trinos Triada Presidentes), seguido de um rompimento de Gilberto e Raul 

(irmãos Zelaya), obrigando assim, vários templos externos a escolherem de qual lado 

ficariam. No ano de 2015 o templo do Crato optou por tornar-se independente. 
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Figura 83 – Quadrante em construção 

 

        Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa 

 

Encerramos este capítulo, trazendo as memórias de uma mulher sábia de 80 anos: 

Dona Veneranda Alves Miranda, madrinha do presidente Tavares e contemporânea do mesmo 

no Templo Mãe. Atualmente, reside na comunidade do Vale do Amanhecer do Crato, sendo 

um amparo espiritual para todos que a procuram em sua residência. Dona Veneranda se 

enquadra nas reflexões feitas por Bosi (1994, p. 90) acerca da memória. A autora declara que 

esta possui inúmeras funções, entre elas, a excelência de desenraizar “[...] segredos e lições 

que estavam dentro das coisas, faz uma sopa deliciosa das pedras do chão como no conto da 

carochinha. A arte de narrar é uma relação alma, olho e mão: assim transforma o narrador sua 

matéria, a vida humana”.   

Dona Veneranda abriu o baú da sua memória e se preocupou em dar movimento a 

cada detalhe, nos deixando impressionada, pois não teve o interesse em trazer a tona apenas 

fragmentos de uma vida, expôs, sobretudo emoções, dores, alegrias, tristezas, partidas e 

chegadas, revivendo o passado e o presente numa espécie de entrecruzamento que só a 

experiência pode assegurar.  

 Contemplemos o que dona Veneranda trouxe acerca de suas memórias para esta 

pesquisa. Na (Figura 84), da esquerda para a direita: Mestre Ailton, dona Veneranda, 

(padrinhos do Adjunto Patário), mestre Tavares e a ninfa Marília. 
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Figura 84 – Dona Veneranda, Mestre Ailton, Mestre Tavares e a Ninfa Marília 

 

           Fonte: elaborada pela autora. Arquivo da pesquisa.  

 

 

Sou de Brasília, mas carrego o Cariri no meu coração. Ingressei no Templo Mãe no 

dia 05 de setembro de 1982. Possuo a mediunidade de doutrinadora. Neste ano de 

2018, farei 81 anos. Fiz todas as minhas consagrações com a tia Neiva, e pertenço à 

falange das Samaritanas há 34 anos. No Vale, sempre fui muito assídua, do jeito 

daquelas alunas que não querem perder sequer um dia de aula. Eu e o Tavares 

fizemos o Curso de Sétimo com o mestre Nestor Sabatovicz. Em 1986 o Tavares 

veio embora para o Cariri com um grupo de missionários originários do Templo-

Mãe, mas, sempre que levava os médiuns para fazer as consagrações em Brasília, à 

gente se encontrava, e eu ficava muito feliz com a missão dele no Cariri. Um dia, ele 

me convidou para ser sua madrinha. Eu disse: se não for para deixar a falange das 

Samaritanas, eu aceito de braços abertos, porque, em algumas ocasiões, a madrinha 

deixa a falange e passa a ser Aponara, porém, eu não aceito isso de jeito nenhum. 

Não estou criticando, mas a tia Neiva não trouxe essa formação das Aponaras. Certo 

dia Tavares retornou a Brasília, levando outro grupo para fazer as consagrações, e 

foi na minha casa e disse: “dona Veneranda, eu reservei uma cadeira no ônibus para 

a senhora ir para o Crato comigo”. Eu falei: vou nada! Depois, vim. Eu nunca tinha 

vindo aqui no Crato, apenas tinha visto uma fotografia que a Marília me mostrou da 

Chapada do Araripe, e naquele momento não entendi porque, mas senti tanta 

saudade que tive vontade de chorar. Veja só as coincidências da vida, fiquei viúva 

com 37 anos. Meus filhos não gostavam nem de ouvir falar na região do Cariri, pois 

o meu marido foi assassinado em Brasília por um homem daqui do Crato. Para criá-

los, sofri e tive que lavar muita roupa para fora. Veja só aonde eu vim parar: missão 

é missão! Teve um período, que enfrentei uma fase muito difícil, tive um câncer, 

conversei com o Tavares e passei três anos sem poder emitir como madrinha, mas, 

graças a Deus e a fé que tenho nos meus mentores, e amor pelo povo do Crato, me 

recuperei. Em 2011, deixei Brasília, os filhos, os netos, e mudei para o Crato. Sei 

que estou aqui no Crato porque tenho um compromisso espiritual com o povo do 

Templo Patário do Amanhecer. Aqui, tive outras encarnações, daí a emoção quando 

vejo a Chapada do Araripe.  Aquela cruz que fica dentro do Templo, próximo à 

estátua de Jesus fui eu que pintei; na parte evangélica, o primeiro manto foi eu que 

coloquei; vi a estátua de Jesus deitada no chão e os meninos pintando; tudo ali tem 

um pedacinho meu; a cruz do Sanday de tronos fui eu que ajudei a pintar também e 
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coloquei o quadro do Pai Joaquim das Cachoeiras; sobre o Oráculo, pedi permissão 

aos meninos que estavam pintando, e disse: vocês me dão licença para eu dar umas 

pinceladas para ficar registrado o meu amor? Ser madrinha de um presidente de 

templo é algo muito sério, porque não sou apenas madrinha dele, mas de um povo 

que segue o Tavares. No processo da consagração, fiz um juramento para o Ministro 

Patário; e ele me falou: “você não é só madrinha do Tavares, é minha madrinha 

também”, e assim, vai fazer 18 anos. Quero um bem enorme às falanges 

missionárias. A Nityama é aquele encanto! Quando vejo uma Grega e uma Maya, 

sinto honra e dignidade. As Nityamas, as Gregas e as Mayas são falanges que vieram 

para atender o mestrado, portanto, devem dar muita assistência na consagração do 1º 

de maio. Essa Doutrina é tudo para mim, continuo nela por amor. Para mim é como 

comer arroz, feijão e beber água, sem ela eu não existo.  

 

“Quando olhamos para trás podemos localizar os marcos do nosso tempo 

biográfico no tempo solar decorrido. Mais que os astros, pode o tempo social, que recobre a 

passagem dos anos e das estações” (BOSI, 1992, p. 416). Como vimos, nossa entrevistada, 

elaborou uma pequena autobiografia de sua vida missionária, agregando valores, emoções, 

perdas, resistências, família e espiritualidade, enfim, pessoas que são importantes perante o 

compromisso que assumiu com o templo Patário do Amanhecer. A narrativa de dona 

Veneranda é preenchida de laços afetivos construídos na coletividade. 

O sentimento de amor pela Doutrina também foi à tônica de uma das suas mais 

antigas adeptas no Cariri: 

 
A Doutrina do Amanhecer não para, ela é muito dinâmica. Só sabe realmente o que é 

o Vale do Amanhecer, quem se permite sentir, não basta apenas ingressar, fazer 

consagrações, estar nos trabalhos todos os dias. Existem duas coisas completamente 

diferentes: a pessoa ser do Vale do Amanhecer, e o Vale do Amanhecer fazer parte da 

vida da pessoa (Cristina).  

 

Este sentimento reverberou nas gerações que se sucederam e também foi a tônica 

dos relatos que virão no próximo capítulo. Vejamos! 
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5 SOCIALIZANDO AS NARRATIVAS DA EXPERIÊNCIA RELIGIOSA  

 

“Se você quiser me conhecer, deve conhecer a minha 

história, porque ela define quem sou eu. E se eu quiser 

conhecer a mim mesmo, entender o sentido da minha 

própria vida, então também deverei conhecer minha 

própria história.” (Mc Adams) 

 

Iniciamos o presente capítulo socializando dois grupos de narrativas da 

experiência religiosa: no primeiro, trazemos nossa própria narrativa; no segundo grupo, 

trazemos as narrativas das missionárias colaboradoras da presente pesquisa.   

Com Olinda (2017, p. 283) vemos que “a narrativa da experiência religiosa 

permite fazer um inventário das aprendizagens informais sobre temas cruciais enfocados pelas 

religiões. Aquelas aprendizagens realizadas no cotidiano, no calor das relações entre as 

pessoas e grupos”. Nossas narradoras, num esforço de síntese, falaram de seus dilemas 

pessoais, de suas conquistas e das vivências comunitárias no Vale do Amanhecer. Estas têm 

muito a ensinar. As aprendizagens experienciais realizadas: 

 

 [...] são sólidas por terem raízes profundas em sentimentos partilhados e 

dificuldades enfrentadas. São ensinamentos sentidos, experienciados, valorizados e 

reforçados cotidianamente. Em síntese, o ato narrativo permite avaliar seu agir na 

esfera religiosa, atribuindo significados às ações e articulando seu sentido para a 

pessoa ser o que é [...]. (OLINDA, 2017, p. 283) 

 

As narrativas aqui apresentadas foram produzidas no Círculo Reflexivo 

Biográfico (CRB), conforme detalhado no capítulo 02. Para sua versão final utilizamos a 

técnica da transcriação que consiste em assegurar elementos centrais da tradução, permitindo 

a reelaboração do texto em sua plenitude. Sendo a transcriação uma técnica precisa para a 

melhoria e valorização da comunicação, assegura-se que ao utilizar esse procedimento o 

pesquisador deve assumir a legitimidade das narrativas por parte dos depoentes (MEIHY, 

2014). 

 

5.1 Experiência religiosa: busca e encontro de si 

 

 

Meu nome é Gercilene Oliveira de Lima. Tenho 42 anos. Considero que a 

narrativa da minha experiência religiosa inicia-se no ano de 1975, ou seja, a partir do 

nascimento. A princípio pertencente à religião católica apostólica romana, cresci ouvindo da 

família que toda criança devia ser batizada o mais rápido possível para ser considerada cristã. 
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Ao rememorar a minha66 trajetória de vida no CRB em dois encontros do Grupo 

Dialogicidade, Formação Humana e Narrativas (DIAFHNA), o primeiro, realizado em 

Aquiraz no ano de 2015, e o segundo, iniciado na cidade de Barbalha e concluído no Crato no 

ano de 2017. Narro passagens que perfizeram e perfazem o meu caminho religioso, e exibo 

imagens que registram a construção de uma narrativa da experiência religiosa tecida na 

coletividade (Figura 85): 

 

                              Figura 85 – Círculo Reflexivo Biográfico (CRB) 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa. 

                                                 
66 Neste subitem, apresento a minha narrativa da experiência religiosa, portanto, utilizo pronomes no singular. 
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Apresento, a seguir, as partilhas das experiências bordadas com o “eu” e com 

tantos outros, que a trajetória religiosa/espiritualizante foi me conduzindo em diversos 

aspectos da vida. Quero registrar os meus agradecimentos ao grupo CRB Cariri que apresenta 

uma diversidade religiosa, mostrando-me que, “firma-se essencial nesse tempo o desafio 

irrevogável do pluralismo e da acolhida da diferença” (TEIXEIRA, 2014, p. 1).  A profa. 

Ercília (coordenadora do 1º encontro e orientadora da pesquisa); A Adriana Simião 

(coordenadora do 2º encontro); e aos colegas participantes dessa tessitura dialógica: 

Alessandra, Ana Maria, Neurilane, Catarina, Paula, Roberto e Rogério, minha eterna gratidão 

pela escuta sensível e contribuições para as reflexões do meu itinerário religioso.  

Nasci no município de Icó-CE. Passei boa parte da minha infância nos sítios 

Rocandeira e Boqueirão. Ambos residem à família da minha mãe. Oriunda de uma base 

religiosa católica, possuo dois primos padres, e várias tias pertencentes ao grupo Sagrado 

Coração de Jesus. No sítio Boqueirão, convivi alguns anos, firmando o primeiro contato com 

o sagrado através de São Francisco de Assis, padroeiro da comunidade. Entre idas e vindas, 

ou seja, moradas temporárias em casas de tias e avó materna, também residí no Recife-PE e 

duas vezes no Crato, esta última, fazendo morada até o presente momento. 

 

5.1.1 O sítio Boqueirão e as novenas de São Francisco de Assis 

 

Inicio essa narrativa, saudando São Francisco de Assis, por quem tenho profundo 

respeito e afinidade, e por estar no período dos seus festejos e novenas que se inicia em 25 de 

setembro e conclui em 04 de outubro.  Nas festividades do padroeiro da comunidade que eu 

pertenci até o ano de 1985, todos os dias à tardinha eu me arrumava e ia até a igreja para 

participar da novena de São Francisco de Assis, um hábito cultural dos familiares, que diziam 

que eu tinha que tomar como exemplo, e seguir a risca, ainda que não compreendesse muito 

bem aquele ritual, pois era apenas uma criança. Vejamos a sua imagem (Figura 86). 

Para a novena, levava uma vela enfeitada com papel crepom, rezava e cantava os 

benditos que aprendi com a minha tia Neusa, responsável pela organização dos festejos. Os 

benditos eram sem dúvida, a melhor parte! Eu achava aquele momento fascinante, e me 

esforçava para aprender, e fazer bonito diante da comunidade e do pároco. Um belo dia, no 

momento em que estava me arrumando para participar da novena, fui abordada por uma 

prima, que me disse: ainda está muito cedo para rezarmos! Resolvemos brincar um pouco, 

pois tinha apenas 09 anos, e morar num sítio, era motivo de contato com a natureza e com 

brincadeiras nos terreiros das casas, como por exemplo, pega-pega, contação de histórias, 
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cinturão queimado, casinha, guizago, entre outras. 

 

Figura 86 – São Francisco de Assis 

 

 

                Fonte: Pensador (2019) 

 

Por este motivo, acabei esquecendo a hora da novena, e uma tia brigou comigo. A 

princípio, fiquei chateada pelo fato dela ter me colocado de castigo e não ter sido 

compreendida. Hoje, entendo que mesmo sendo criança, naquela época, deveria ter respeitado 

aquele momento sagrado que toda a minha família se reunia diante do altar da igreja de São 

Francisco.  

 

 5.1.2 Uma das passagens na cidade de Icó: um convite a Igreja Regular Batista 

 

Aos 14 anos, lembro-me que fiz amizade com duas vizinhas que frequentavam a 

igreja Regular Batista. Estas me convidavam bastante para participar de um culto, por várias 

vezes, adiei, pois meu contato era com o catolicismo, e nunca tinha me passado pela cabeça 

que um dia queria conhecer uma igreja evangélica. Nesse período, um fato que me 

desagradou deveu-se as inúmeras insistências e críticas que elas faziam às demais religiões. 

Tal postura me deixava desconfortada.  

Nesse contexto, comungo com (BOFF, 2001, p. 2), ao afirmar que, “as religiões 

vivem desta experiência espiritual. Elas são posteriores a ela. Infelizmente muitas delas se 

tornaram doentes de fundamentalismo e de doutrinalismo que dificultam a experiência 
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espiritual”. Enfim, resolvi assistir o culto, o pastor era muito comunicativo e procurava 

dialogar com as pessoas.  Essa experiência foi importante para constatar que ali não era o meu 

espaço religioso, o meu “lugar de si”, algo que não era esperado pelas minhas vizinhas, pois, 

segundo elas, esperavam que “eu aceitasse Jesus”. Por este motivo ficaram indiferentes 

comigo, e aos poucos tudo foi se normalizando.  

Essa experiência foi muito importante para a minha formação, porque, tive a 

certeza que todos os ambientes religiosos são fundamentais para o processo de construção da 

espiritualidade do ser, todavia, a escolha deve ser feita por cada um de nós, respeitando-se o 

livre arbítrio, porém, dependendo da crença, esse assunto ainda é um tanto complexo. 

 

  5.1.3 Colégio Senhor do Bonfim: uma referência na minha formação 

 

Nas minhas passagens pelo Icó, estudei vários anos no colégio Senhor do Bonfim, 

padroeiro do município. O referido colégio pertence à congregação das irmãs Santa Teresa de 

Jesus e possui toda uma sistemática com as normas da Igreja Católica. Para adentrar o 

colégio, os alunos tinham que formar uma fila para rezar. A diretora Timinha e a coordenadora 

Mazinha passavam de fila em fila, fazendo uma espécie de inspeção para saber se as alunas 

estavam com a saia da farda acima do joelho, algo terminantemente proibido. Era um 

verdadeiro momento de terror, ficava com muito medo, pois eu estava em fase de 

crescimento, e muitas alunas tinham que retornar para casa com a bainha da saia desfeita.  

Elas também faziam perguntas sobre assuntos da religião preponderante, de 

convivência e respeito à família, como se todos tivessem uma família perfeita, e quem não 

acertasse levava um esparro daqueles. Só então, é que podíamos adentrar no colégio.  

No mês de maio, participávamos da coroação a Nossa Senhora. Muitas alunas 

faziam parte do momento da oferta, cantando os benditos. Eu me identificava bastante com 

esse momento. A rua ficava lotada de fieis, alunos e familiares. Vejamos a fachada da igreja, 

local onde eram realizadas a coroação e o colégio Senhor do Bonfim (Figura 87). 

Foi um período que também estive bastante ligada ao catolicismo. Todos os 

domingos assistia a missa na igreja de Nossa Senhora da Expectação (Figura 87) com as 

amigas Hilderlândia e Soliane. Ao sairmos da missa era de praxe dar uma voltinha na praça 

para comermos pipoca, e logo tinha que retornar para casa. Embora, relato algumas passagens 

com o catolicismo, sentia que faltava algo em mim, uma espécie de vazio, e cada vez que 

assistia uma missa, tinha a certeza que deveria continuar buscando. 
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Figura 87 – Fachada da igreja e colégio Senhor do Bonfim 

 

  Fonte: Colégio Senhor do Bonfim. Icó – Ceará – Brasil (2013) 

 

 

 5.1.4 O encontro com a Doutrina Espiritualista Cristã Vale do Amanhecer 

 

No ano de 1988, mudei-me de Icó para o Crato com uma tia de nome Nilce. Esta 

passava por uma depressão e já tinha buscado orientação e tratamento com médicos, padres e 

rezadeiras, porém, os sintomas sempre lhes revisitavam. Nesse período, tia Nilce, soube por 

intermédio de um cunhado que morava em Brasília e fazia parte do Vale do Amanhecer, que 

ele e um grupo de missionários estavam mudando para o Ceará, mais especificamente para o 

Cariri com o objetivo de fundar um templo do Amanhecer.  

Conforme ressaltei na presente tese, a Doutrina do Amanhecer foi fundada no 

final da década de 1950 por Neiva Chaves Zelaya. Os fundamentos doutrinários possuem sua 

base nos princípios do Evangelho de Jesus. O mentor espiritual responsável pela Doutrina 

chama-se Pai Seta Branca.  

Até então, eu achava que o motivo de residir no Crato era apenas para investir nos 

estudos. Um belo dia, conheci o Vale com a minha tia, que logo iniciou o seu 

desenvolvimento mediúnico. Tive uma impressão muito estranha, pois as roupas/uniformes 

que os adeptos vestiam, o colorido das paredes do templo, bem como a incorporação dos 

pretos velhos e pretas velhas me deixavam receosa, contudo procurava não demonstrar a 

minha atitude preconceituosa. Para Olinda (2003, p. 4): 

 

[...] o desconhecimento da religião do outro alimenta preconceitos e prepara o 

terreno para intolerâncias e discriminações. A produção deste desconhecimento, a 

geração de medo em relação ao diferente de si e a intolerância foram construídas ao 
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longo da vida. Para colaborar na reversão desta realidade há que se trabalhar em 

duas frentes: no reconhecimento desta construção, pela narrativa de vida e pela 

busca do outro, vendo-o e sentindo-o nas suas crenças e manifestações. 

 

O diálogo inter-religioso se constitui ainda, num grande desafio que precisa ser 

promovido para novas aberturas e acolhimento às diferenças. Na verdade, era algo difícil de 

entender, ao passo que recuava, queria estar ali, me sentia bem com as pessoas e a energia dos 

rituais. É importante ressaltar, que a princípio, tive uma atitude de intolerância religiosa com o 

Vale, pois quando pedi ao meu pai para morar com a minha tia, disse a ele que não se 

preocupasse que eu jamais queria saber de religião que mexia com espíritos.  

Inicialmente, lembro-me que, quando era para passar nos trabalhos e conversar 

com as entidades sempre acabava cedendo o meu lugar para outros pacientes. Eles me 

agradeciam, e eu dizia: vou deixar para passar nos trabalhos numa próxima vez. Num 

determinado dia, resolvi passar nos tronos, um setor de atendimento dos pretos velhos e pretas 

velhas, me surpreendi e senti uma imensa paz interior. Apesar de naquela época ter apenas 12 

anos, tive um chamado para pertencer aquele lugar, e não tive dificuldades para me desligar 

do catolicismo.  

Porém, como tínhamos uma prática na família de fazer a primeira comunhão, e na 

época, no Vale ainda não tinha trabalhos específicos para crianças e jovens, eu tive que 

frequentar o catecismo e fazer a primeira comunhão. Sendo assim, no sábado à noite eu 

passava nos trabalhos do Vale, e no domingo pela manhã, fazia o curso do catecismo na igreja 

de Nossa Senhora Aparecida. No final deste mesmo ano, 1988, passei férias na casa da minha 

avó materna no Icó, onde meus pais e duas irmãs moravam, e quando estava se aproximando 

o término das férias não quis retornar para o Crato.  

O motivo principal do meu regresso foi à saudade que sentia das minhas irmãs. 

Nesse período, voltei a frequentar as missas na igreja de Nossa Senhora da Expectação com a 

minha vó e amigas. No Icó, morei novamente três anos e seis meses, retornando para o Crato 

em julho de 1992, com o intuito apenas de passar as festividades da exposição agropecuária 

(ExpoCrato), residindo neste município até os dias atuais. Logo retornei o contato com o Vale. 

Aproveitei a oportunidade para assistir as palestras que acontecem aos domingos pela manhã 

com o intuito de realizar o teste mediúnico. Decidi também investir nos estudos do ensino 

médio e posteriormente fiz a faculdade de Pedagogia na Universidade Regional do Cariri – 

URCA. 

Desde então, passei a conviver com a Doutrina do Amanhecer com mais 

frequência. Lembro-me que para fazer o teste mediúnico tive que assistir dez palestras, e em 
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25 de outubro de 1992, ingressei no Vale e possuo a mediunidade de doutrinadora. 

Inicialmente, pertenci ao Adjunto Pelário (Mestre Batista). A partir do ano de 1995, o mestre 

Tavares assumiu a presidência do templo, e passei a fazer parte do Adjunto Patário.  

A filosofia do Amanhecer me convidou a refletir as ações espiritualizantes no 

fazer, ou seja, na prática dos rituais, cujo objetivo maior é a cura desobsessiva. Inicia-se então, 

uma longa caminhada de aulas e cursos que me permitiram algumas consagrações. As 

primeiras aulas foram de desenvolvimento, que objetivavam ensinar as técnicas propícias ao 

trabalho mediúnico. Entre eles, como aplicar um passe magnético, como proceder numa mesa 

evangélica, como ionizar um apará (médium de incorporação), como trabalhar nos tronos, 

cura e etc.  

A fotografia a seguir (Figura 88), trata-se de importante momento que aguardava a 

realização do ritual de emplacamento, destinado à escolha da minha mentora, Princesa 

Iracema. 

 

Figura 88 - Ritual de emplacamento 

 

                   Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa. 
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5.1.5 O encontro com as Nityamas 

 

No Vale existem 21 grupos (falanges missionárias); 19 grupos de mulheres e 02 

grupos de homens. Escolhi a falange missionária Nityamas (que significa filha da natureza; 

Filha dos Deuses). A primeira vez que vesti a indumentária foi em dezembro de 1993. A 

pertença a essa falange me aproximou da corte de imantração, um dos rituais que mais me 

identifico e que para ser realizado é preciso que o grupo tenha integração. Uma das funções da 

corte é a imantração dos setores de trabalhos (Figura 89). 

 

Figura 89 – Ritual de imantração (corte) 

 

       Fonte: Consagração de falange Templo Mãe (2012). 

 

Como Nityama, sempre que participo das cortes, tenho que cobrir o rosto com um 

véu, um sinal de respeito pelo ritual, e um importante símbolo transcendental que compõe a 

indumentária. “Nityamas e Magos formam filas magnéticas, fazem corte para os rituais, 

imantram o ambiente e acendem a Chama da Vida” (SILVA, 2000, p. 448). Cada falange 

missionária possui mentores espirituais, que na linguagem do Vale são conhecidas como guias 

missionárias. Nos momentos mais desafiadores buscava sintonia com Mãe Magdala e Mãe 

Madruxa, responsáveis pelas Nityamas.   
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Vivenciei também a experiência de regente da referida falange (coordenadora do 

grupo). Foram anos convivendo com diversas faixas etárias, pois esta falange permite o 

ingresso de crianças e jovens. Na condição de responsável pelo grupo, tinha que ministrar 

reuniões diferenciadas. Mensalmente também tinha que participar da reunião das regentes 

com a coordenadora geral. Esse aprendizado espiritualizante foi significativo para a minha 

formação. Trabalhar em grupo requer muitos desafios, escuta sensível e diálogo. Às vezes 

somos compreendidos, às vezes nem tanto, mas a troca de experiência acaba superando os 

obstáculos encontrados no caminho.  

Ao apresentar minha narrativa da experiência religiosa como Nityama, só agora 

me dei conta que se passaram 26 anos. Concluo, afirmando que, o aprendizado 

espiritualizante é uma constante. 

 

5.1.6 Saberes adquiridos nas consagrações 

 

Realizei a consagração de Elevação de Espadas no ano de 1994 com a 

indumentária de Nityama (Figura 90): 

 

Figura 90 – Ritual de Elevação de Espadas 

 

    Fonte: elaborada pela autora. Acervo da pesquisa. 
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No aprender/fazer do Amanhecer vi que o médium nunca para de desenvolver, um 

mesmo ritual realizado várias vezes, proporciona novos aprendizados. Percebo também que as 

consagrações fazem parte das nossas escolhas, todavia, uma vez que opte por elas, aumentam 

cada vez mais as responsabilidades com os trabalhos espirituais. Assim sendo, no ano de 1994 

me submeti ao curso de pré-centúria, seguido de sete aulas quinzenais. Ao término do mesmo, 

fiz a consagração de centúria no ano de 1995 no Templo Mãe. Esta me permitiu a ampliação 

dos rituais, recebendo assim, dois textos (emissão e canto), os quais narro em alguns 

trabalhos. 

 Como ocorre em todo espaço religioso, o Vale também apresenta desafios e 

problemas, entre eles, atualmente enfrenta grandes divisões políticas entre os trinos (grupo) 

que regem a Doutrina, acarretando em subdivisões dos templos externos, até rompimentos 

com a matriz (Templo Mãe) e coordenação geral dos templos externos.  

 

5.1.7 Lampejos significativos entrelaçados aos compassos religiosos e de formação 

 

Quando criança, ao assistir as missas, mais especificamente no momento que o 

padre fazia a homília, ficava inquieta e sonolenta, me identificava apenas com os momentos 

dos benditos. Lembro-me que admirava as mulheres que usavam um véu de renda branca na 

cabeça. Sempre respeitei aquele admirável ritual, contudo o meu espírito buscava aquela 

evangelização de outra forma. Hoje, rezar para mim é algo que está inteiramente ligado aos 

trabalhos com a corte, ou seja, com os hinos mântricos. Tenho um livro com 41 mantras que 

possui os significados e funções dentro dos rituais, pois, “no Templo do Amanhecer nós 

usamos os mantras simples, como por exemplo, o Pai Nosso e nas suas formas mais ritmadas 

como são os hinos. Esses cânticos são as chaves para as falanges e combinação de energias 

que é feita para cada tipo de trabalho” (LUCENA, 1991, p. 5). Me identifico com os rituais 

em que o diálogo se dá no fazer.                                                  

Acredito que na experiência religiosa, o conhecimento adquirido deve ser um 

gerador de autoconhecimento. Continuando, em 1997, casei. Meu esposo ingressou no Vale 

em 1999, possuindo a mediunidade de incorporação, ou seja, apará.  

Em 2000, meu filho Pedro Igor nasceu, confesso que procurei não tendenciá-lo 

para o meu espaço religioso, dando oportunidade para que frequentasse outras religiões. No 

entanto, aos 16 anos, sua escolha foi ingressar no Vale, e juntamente com o pai pertence à 

falange missionária dos Magos.  

Reforçando o trabalho como Nityama, hoje, percebo a identificação que tinha com 
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as mulheres que cobriam a cabeça nas missas. Como reencarnacionista acredito que trago essa 

herança transcendental de outras vidas, outras experiências espiritualizantes que já vivenciei.  
Justifico que quando fui solicitada para apresentar o objeto/símbolo no “altar” do 

CRB Cariri, levei o livro de mantras, porque, quando canto, sinto a presença divina.  

No ano de 2015, iniciei o doutorado na Universidade Federal do Ceará (UFC) 

com a orientação da profa. Dra. Ercília Maria B. de Olinda, cuja pesquisa foi realizada com 

Nityamas, Gregas e Mayas do Templo Patário do Amanhecer de Crato-CE. A seguir, socializo 

as narrativas da experiência religiosa das missionárias selecionadas na referida pesquisa. 

 

5.2 Meus desafios, minha caminhada religiosa  

 

Eu sou Taynar Barbosa Rodrigues. Tenho 22 anos. Faço parte da doutrina há 03 

anos. Minha mãe é católica e meu pai é do Vale do Amanhecer; eles são separados. A 

princípio, quando eu passava nos trabalhos indicados pelos pretos velhos, ficava dividida 

entre a igreja católica e o Vale. Quando eu chegava na igreja ficava inquieta, me dava um 

desespero, e ficava me perguntando: eu vou passar aqui mais de uma hora e meia sentada no 

banco? Disse logo: não vou aguentar!  

Tenho uma amiga evangélica que sempre me chamava para conhecer a igreja que 

pertencia. Ela dizia que eu ia gostar, só que eu disse para ela que aquele ambiente não dava 

para mim. Cresci no Vale e dizia para a minha amiga que ia ser de lá, e ela respondeu: você 

não vai! Sempre andei com umas amizades que minha mãe percebia que não davam certo. 

Então, quando ingressei no Vale, simplesmente me afastei das amizades e festas que eu 

adorava.  

Tem três pessoas na minha vida que me ajudaram muito. Todas foram minhas 

professoras. Uma é Denise, adepta do Vale, a professora Estela, que é espírita e a professora 

Mary. Toda vez que eu passava por um problema, ia diretamente à Estela. Se fosse algo em 

relação ao Vale, procurava Denise. Teve um tempo que eu pensava muitas bobagens, e Denise 

levantou a minha autoestima. Recentemente, conversei com ela e disse: muito obrigada por 

tudo! A professora Mary, que também foi do ensino médio, sempre me dizia que eu não 

precisava de religião, mas sim, apenas abrir a mente para as coisas da vida. Essas três pessoas 

foram fundamentais na minha vida, hoje sou o que sou, graças a elas, e a minha mãe que 

desde o princípio não gostava da doutrina que escolhi para mim, mas mesmo assim, hoje ela 

aceita a minha escolha. Sei que estou no lugar certo com as pessoas certas.  

O cálice, a seta da indumentária de Maya e a Princesa Iracema, expressam o 



197 

 

 

significado das minhas experiências religiosas vividas no Vale do Amanhecer. Antes, eu era 

Nityama, mas toda vez que colocava a tiara na cabeça, não encaixava. Aí fui conversando 

com Mãe Yara e lhe pedi: minha mãe, me mostre a minha falange! A primeira vez que eu vi 

uma Maya fazendo o canto no turigano, fiquei parada, sem ação nenhuma, e quando ela disse: 

sou a alegria da lua! Gente, eu chorei tanto que o meu namorado olhou para mim e eu disse: é 

essa! Não tem o que fazer.  

 Como disse antes, minha mãe é católica, não gosta muito da doutrina, e não 

queria que eu estivesse no Vale, mas eu falo para ela: você tem que agradecer, porque se não 

fosse a doutrina, eu estava morta. As minhas indumentárias e objetos, mantenho no meu 

guarda-roupa, e falo, não mexam nas minhas coisas! Às vezes eu digo, não fui eu que escolhi 

a Princesa Iracema, foi ela que me escolheu. Quando eu era criança, ficava no templo olhando 

para o quadro das princesas, e dizia, eu quero aquela de vermelho. Quando ingressei, percebi 

que ela já vinha me acompanhando e vai me acompanhar por toda a vida.   

Sobre a experiência religiosa, quando pertenci ao catolicismo, destaco momentos 

que foram importantes: o meu batizado; o catecismo; a primeira comunhão, que fiz aos 11 

anos na igreja Nossa Senhora de Fátima; e a crisma. Os meus pais, e a minha tia e madrinha 

que cuidou de mim e do meu irmão até eu completar 14 anos, fizeram parte de todos esses 

acontecimentos.  

Na trajetória religiosa do Vale possuo a mediunidade de doutrinadora. Assisti 

palestras, fiz cursos, consagrações e escolhi a falange missionária das Mayas. Faço parte do 

setor de trabalho recepção. Na data 09 de cada mês, participo da escalada das Mayas na 

estrela candente, e no intervalo da segunda consagração, nos dirigimos até o turigano e 

realizamos o abatá dessa falange missionária.  

Todas as experiências que citei são importantes, mas, gostaria de falar mais um 

pouco sobre a recepção, que é o setor de trabalho que faz as honras da casa, ou seja, dá as 

boas vindas àqueles que chegam até o Vale do Amanhecer e precisam de alguém para tirar as 

dúvidas. Também conduzimos os pacientes aos setores dos rituais e damos assistência ao 

corpo mediúnico; fazemos cursos e temos uma apostila que orienta a condução desse trabalho. 

É preciso saber receber o paciente, pois muitos chegam e querem saber tudo de uma vez da 

doutrina. Como recepcionista, participo na data 10 de cada mês da escalada dos 

recepcionistas, e toda sexta-feira às 18h, assumo o compromisso com a recepção na entrega 

das energias da estrela candente.  

Sou uma recepcionista muito realizada com o que faço, e não gosto do meu colete 

cheio de símbolos, uso só o necessário, porém, não é muito fácil trabalhar com os médiuns, 
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assim também com alguns pacientes, mas é mais difícil ainda com os médiuns. Às vezes, a 

gente dá uma opinião, principalmente para alguns comandantes de trabalhos, e não somos 

bem vistos, então, têm comandantes que eu não me escalo para recepcionar na entrada do 

templo. Defendo a qualidade dos trabalhos no templo, e para que aconteça a contento, é 

preciso que sejam realizados em grupo, predominando assim, a harmonia. 

Sobre o canto das Mayas, me identifico bastante. Na verdade ele traz uma grande 

força. Quando nós falamos em heranças transcendentais, estamos nos reportando a uma 

bagagem espiritual: as vidas passadas. No canto, nós Mayas narramos: “Oh! Jesus, esta é a 

hora da individualidade! Venho trazer-te este momento de luz que tenho em meu coração, 

restos de uma vida que me fez voltar por não saber amar! Conheci a ciência cósmica, promovi 

a Virgem do Sol, sou também a alegria da lua! Procuro, Jesus, encontrar o brilho da jovem 

guerreira, a Virgem do Sol. Oh! Jesus, tudo queremos fazer nesta jornada para uma nova era! 

Estamos, Oh, Jesus, com - o - // em teu santo nome, Jesus querido”. Na minha mandala, 

trouxe um sol, uma lua e uma guerreira, porque tenho certeza que sou uma Maya, quando 

digo: “promovi a Virgem do Sol, sou também a alegria da lua”. Nesse momento eu me 

autoafirmo como Maya.  

No nosso templo, a falange das Mayas possui poucas componentes, por esse 

motivo não conseguimos fazer muitos abatás. Para realizar um abatá é preciso de no mínimo 

cinco Mayas. É difícil conseguirmos reuni-las, sempre tem um contratempo, e assim, vamos 

levando. Ao todo, temos 12 Mayas, destas, sete são centuriãs, e tem uma que chegou de outro 

templo para somar conosco.  

Atualmente, nos rituais de leito magnético e cruz do caminho, eu e outra Maya 

estamos fazendo revezamento para a falange não ficar sem representante. Quando termina o 

mês, sempre procuro lembrar no grupo do whatsapp que é preciso chegar junto das escalas.  

Diante de algumas dificuldades enfrentadas no trabalho espiritual, já pensei em 

desistir da Doutrina. Além disso, a minha mãe até hoje briga comigo porque sou do Vale. Ela 

diz que eu só vivo no Vale, e não dou assistência à família, mas o meu avô briga com ela e diz 

que tem que agradecer pelo fato de eu estar na Doutrina, pois devido às amizades que eu 

tinha, já teria desencarnado. Alguns amigos usavam drogas e bebidas alcóolicas, só que eu 

nunca cheguei a beber e nem usar drogas. Também já enfrentei problemas de saúde.  

Passei um período que me desentendia com alguns adeptos e fui conversar com a 

minha regente, ela me tranquilizou e disse: você já chegou até aqui, não desista. Nesse 

período, uma paciente que eu só tinha visto uma única vez, me disse algo que sequer 

imaginou que estava me ajudando com aquelas palavras. Era justamente a resposta que eu 
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buscava diante do que eu tinha conversado nas minhas preces com o Ministro Japuacy, 

entidade espiritual responsável pelo trabalho de recepção. E assim, estou há três anos na 

Doutrina, destes, um ano como recepcionista, mas todos os dias, vivencio grandes 

aprendizados.  

Como doutrinadora, destaco o hino mântrico do doutrinador. Como símbolos 

desse mantra, retrato a cruz, que também pode ser encontrada no colete dos doutrinadores, e 

dentro do templo ela está em vários setores de trabalhos. Quando emito o mantra do 

doutrinador, penso num coração que é uma demonstração do amor incondicional que se fala 

muito nos mantras; na mulher quando está gestante (vida); num monte e na Princesa Iracema. 

A minha base é a família, os meus mentores, os amigos e os meus irmãos de 

Doutrina. Ao fazer um balanço da minha vida na utilização da metáfora da árvore, no tronco, 

expresso a minha transformação como pessoa, o desapego sentimental e material; nos frutos, 

compreender que nada é fácil, porém, tenho que ser forte para superar as minhas dificuldades, 

principalmente quando diz respeito aos amigos; nas folhas, reconheço que já conquistei 

muitas coisas boas, em especial amizades, o exercício da mediunidade como Maya e como 

recepcionista me deixa realizada; nas nuvens, expresso o desejo de fazer a faculdade de 

Pedagogia, e obter um trabalho, pois ainda estou em busca. Preciso também me realizar 

fisicamente e buscar outras conquistas; desejo que minha mãe entre na Doutrina, e deixe de 

implicar com a minha opção religiosa. 

Para falar do papel da mulher na Doutrina me reporto a Virgem do Sol. A história 

da Virgem do Sol relata que ela foi uma princesa e tinha amizade com um filho de um 

escravo. Ela questionou as normas da época e seu pai a colocou presa num poço. Nesse 

sentido, me espelho na Virgem do Sol e procuro trazer essa determinação na minha vida.  

É importante ressaltar que a Doutrina foi criada por uma mulher, e nosso papel é 

relevante, haja vista que os homens não conseguem realizar os rituais sem a nossa parceria.  

É preciso deixar claro que no Vale o homem não trabalha sozinho, as ninfas 

(mulheres) são centrais. Há especificidades, mas na prática do dia a dia tudo é feito em grupo, 

uns ajudando os outros. Podemos comandar trabalhos de Abatá, mas precisamos de dois 

mestres (homens) para a composição do grupo. Como Maya, tenho uma responsabilidade a 

desenvolver no trabalho de Turigano, o qual várias falanges femininas possuem funções 

especiais.  

Destaco um grande papel da mulher no Vale do Amanhecer que é o trabalho de 

corte, desenvolvido principalmente pelas Nityamas, Gregas e Mayas.  

Como mulher, gostaria de comandar o trabalho da Estrela Candente; acho esse 
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trabalho muito bonito, e poderia desempenhá-lo tranquilamente. Na verdade, no Vale há uma 

diversidade de funções representadas pela mulher e pelo homem, e isso é muito bacana, 

proporciona o constante diálogo nas experiências religiosas que acontecem na casa do Pai 

Seta Branca, todavia chamo atenção para a capacidade que a mulher tem de contribuir na 

organização e harmonização dos trabalhos. Geralmente, quando se fala do papel na mulher, as 

pessoas se referem logo à tia Neiva, neste sentido, cada mulher a representa. 

 

5.3 Transformação e mudança  

Me chamo Gersilar Oliveira de Lima. Tenho 39 anos. Em 1990 mudei de Icó para 

o Crato, com o objetivo de fazer o ensino médio no Colégio Santa Teresa de Jesus. Foi então, 

que tive o meu primeiro contato com a doutrina do Amanhecer, por intermédio de duas tias 

que desenvolveram a mediunidade logo quando o Vale chegou ao Crato. Para mim, tudo era 

novo, e o que mais me chamou atenção, foi os rituais que eram muito diferentes de tudo o que 

eu vivia, pois era católica, fiz a comunhão e ia rigorosamente às missas. 

Sempre gostei dos movimentos de grupos de jovens; dava cursos para os mesmos. 

Fiz o ensino médio no Colégio Santa Teresa de Jesus, pertencendo em 1991 a última turma do 

3º pedagógico dessa instituição. Como aluna, fui escolhida para participar do curcilho da 

Igreja da Sé. Embora eu tivesse engajada nesses movimentos, sentia um vazio imenso e não 

encontrava minhas respostas. Essa experiência religiosa se deu em 1990, e o grupo de jovens 

era bem entrosado. Segundo a Igreja Católica, a gente só faz o cursilho uma única vez. Ele 

representa um encontro com Cristo, um despertar. 

Todavia, foi na Doutrina que me encontrei, principalmente na questão da 

reencarnação que me respondeu muitas dúvidas. Esse novo mundo me trouxe respostas 

baseadas na razão; era como se eu tivesse desmistificando a minha realidade. Durante três 

anos, passei como paciente, tinha um conhecimento superficial, mas ao mesmo tempo tinha 

muito contato com o grupo que veio de Brasília para implantar o Vale do Amanhecer no 

Cariri. Percebi que só o contato como paciente já causou uma transformação na minha vida, 

no sentido de olhar e compreender o próximo, porque os meus valores como adolescente eram 

muito voltados para o mundo físico, o material, no entanto, a partir desse contato fui me 

despertando.  

No Crato, o meu propósito era morar apenas três anos, para investir no ensino 

médio. Eu não queria abrir mão dos meus sonhos para ingressar na Doutrina, pois, era 

impossível caminhar com os estudos e a Doutrina naquela época. Então, pensei: eu não posso 
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desenvolver a mediunidade, porque não pretendo ficar aqui. Nessa época, na região do Cariri 

só existia o templo do Crato. Em 1991, tive que deixar de frequentar o Vale, porque mudei 

para João Pessoa com o intuito de fazer cursinho e prestar vestibular. Constatei que na Paraíba 

não havia templo do Amanhecer, então, regressei para a Igreja Católica, mas, percebia que 

mesmo estando afastada do Vale alguns dos seus ensinamentos estavam muito fortes no meu 

íntimo; sentia a presença das entidades de luz, e respondia para elas: agora eu não posso! 

Agora, não!  

Em 1993, retornei ao Vale do Crato a passeio, foi marcante, entrei no templo e 

parecia que eu tinha vencido uma etapa e estava apta a ingressar na casa do Pai Seta Branca. 

Quando passei no trabalho de tronos, incorporei; aquela incorporação me transformou. 

Quando saí dos tronos, fiquei me perguntando: e agora? Como vou viver se eu optar por outro 

caminho que não seja a Doutrina? Naquele momento, aquela incorporação era mais forte do 

que os conceitos que eu buscava lá fora, e resolvi abraçar o Vale.  

Nesse período, mudei-me para Brasília, lá morei de 1992 a 2012. No templo do 

Crato, eu já conhecia a falange das Gregas, e quando vi no templo Mãe, fiquei encantada. 

Nunca perguntei as pessoas o que significava uma Grega, porque eu já sabia que era Grega. 

Em Brasília, pertencia ao templo Mãe, e lá, a falange das Gregas era o meu grupo social, a 

minha família. Quando fiz a consagração de centúria, fui convidada para trabalhar como 

instrutora no desenvolvimento dos Devas67, com o Mestre Barros e Mestre Fróes, dando 

assistência às Nityamas, Magos, Gregas, Mayas e Príncipes Maia, e tinha muito contato com 

as primeiras de falanges68. Neste setor de trabalho, fiquei entre os anos de 1994 a 2004. Após 

esse período o desenvolvimento dos Devas foi extinto. 

Ao participar dos grupos, fazíamos rodízios com os instrutores, e aprendi também 

a conviver com as diferenças. Durante dez anos os instrutores foram fundamentais para a 

minha formação doutrinária, adquirindo assim, mais conhecimentos. Tudo isso contribuiu 

para eu ser a pessoa que sou hoje.  

Nos meus trabalhos, considero a fita que uso (apará), e a morsa (cruz), 

fundamentais. Elas contribuem para o constante desenvolvimento da minha experiência 

religiosa. Elegi a fita por três motivos: ela representa a cura (roxo), a ciência (amarelo) e no 

meio, o triângulo (a comunicação mediúnica). Quando unimos essas três forças, formam-se 

                                                 
67 A partir do ano de 2004 o Desenvolvimento dos Devas foi extinto. Todavia, no Templo Patário do Amanhecer 

permanece, e as aulas acontecem aos domingos pela manhã. 
68 Após receber orientação dos mentores espirituais acerca uma falange, a clarividente convidou uma ninfa para 

ser o primeiro membro das falanges femininas e mestres para as falnges masculinas, sendo a partir daí os 

responsáveis pelo desenvolvimento da mesma. 



202 

 

 

um eixo para que os fenômenos da cura desobssesiva aconteçam. A cruz simboliza a 

caminhada do Cristo, mas, não aquele Cristo crucificado; e sim, o caminho que ele nos deixou 

para que um dia possamos retornar, pois, esse é o sentido maior de estar aqui na terra.  

A primeira vez que vesti a indumentária de Grega, foi inesquecível. Ela tem me 

proporcionado a participação em muitos rituais. Sobre estes, destaco duas consagrações: 1º de 

maio, e falanges missionárias. Estas me proporcionam boas recordações. Sobre esta última, 

lembro-me como se fosse hoje, que o mestre Nestor (Trino Arakém) adentrou o portão do 

templo para fazer o trabalho de contagem e concluir o ritual, e todos bateram palmas para ele. 

Foi a última vez que ele participou da consagração das falanges missionárias, pois, logo em 

seguida faleceu.  

A pirâmide é outro setor de trabalho que me identifico bastante como guardiã. Os 

missionários que participam do trabalho de quadrante, ao concluir esse ritual, saem pela 

pirâmide. Nela, servimos água, perfume e sal para o corpo mediúnico e para os pacientes. Lá, 

é um local de meditação, não se deve conversar. Na minha narrativa, destaco o mestre Juvenal 

com quem trabalhei bastante na estrela candente. Ele foi assistente da clarividente. 

No templo Mãe, nos domingos às 10h, fui a regente responsável pelo abatá das 

Gregas durante dez anos; chegava cedo no turigano para reunir a falange e realizarmos o 

nosso abatá. Quando morei em Brasília, nos finais de semana, me dedicava inteiramente ao 

trabalho espiritual. Foram raras as vezes que tive lazer, mas, trago na memória a cachoeira do 

parque Itiquira, que representa um refúgio, uma renovação, pois, além do Vale, trabalhava 

dois expedientes no plano piloto, quando saia do trabalho, ia direto para a faculdade, e só 

chegava na minha casa meia noite. A minha história é repleta de recordações, amizades, 

saudades, boas lembranças, espírito de coletividade na escola, faculdade, na profissão e no 

trabalho espiritual. 

No ano de 2013, vim embora para o Crato, dando assim, continuidade aos meus 

trabalhos juntamente as Gregas, só que assumindo uma posição diferente, apenas como 

componente de falange. No novo cenário religioso, ou seja, o Templo Patário do Amanhecer, 

realizamos a escalada das Gregas na data 10 de cada mês. Falar da Grega é rememorar o seu 

canto, que possui um transcendental espartano. No canto, iniciamos, saudando o Deus Apolo. 

Vejo-o como raios, símbolo do Cristo. Falamos também do cavaleiro vermelho. No trecho do 

canto: “aqui me tens firme, trago a força da guia missionaria Abariana Verde, a grande Khali 

que viu os poderes de Policena, sobre as ondas dos grandes mares”. Abariana Verde está à 

frente nos rituais, como a grande Khali. Toda vez que o narro, eu sinto a brisa do mar.  

O canto da Grega representa o meu passado, presente e futuro, ou seja, as linhas 
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da minha vida; tenho muita afinidade com toda a sua simbologia. Então, quando eu faço o 

canto é como se eu estivesse entrando em um lugar muito especial, me sinto passando em um 

portal, recebendo todas essas forças e trazendo minha unificação para dar continuidade à vida 

missionária.  

A Grega deve buscar a sintonia com as vibrações da terra. A princípio, tia Neiva 

disse que, quando nós tivéssemos de indumentária, era para andarmos descalças, para sentir a 

força da terra, pois na Grécia antiga, a indumentária Grega era assim. Contudo, quando a 

Grega foi criada no Vale do Amanhecer, em outra época completamente diferente, ou seja, 

Brasília tinha muito barro vermelho, e a roupagem teve que ser ajustada.  

Ser uma missionária Grega é ser uma guerreira, forte, simples, humilde, tolerante, 

compreensiva, e acima de tudo, sempre procurar ver as coisas dentro da razão. De todos os 

hinos mântricos, o que mais me identifico é, Alertai, missionários! Esse mantra fala das 

heranças gregas, de Jesus e dos missionários. Quando canto, visualizo uma acrópole, a 

imagem de Jesus com os apóstolos e luzes. O sol, a lua, a estrela, uma lança e o símbolo do 

doutrinador e do apará, os ectoplasmas dos missionários no momento que estão imantrando, 

os olhos de Pai Seta Branca e a estrela testemunha, representam a forma como eu sinto esse 

mantra.  

Sobre as dificuldades que já passei, é evidente que as minhas não foram como as 

de tia Neiva, mas teve algo muito parecido, que foram as dificuldades financeiras. Quando 

ingressamos no trabalho espiritual, incomodamos muito os nossos cobradores de vidas 

passadas. Logo que cheguei a Brasília, por um determinado período, morei em Sobradinho, 

dependia de dois ônibus para ir até o templo Mãe, e dois para retornar para casa. Enfrentei 

muitos obstáculos para cumprir as escalas da falange, pois os rituais têm horários para iniciar, 

não sendo possível entrar atrasado. No percurso, dependia de uma condução, uma Kombi que 

só saia quando tivesse a lotação completa. Às vezes lotava logo, e às vezes as pessoas 

demoravam, e eu ficava rezando e pedindo a Deus para preencher logo e não perder o meu 

horário nas escalas dos rituais. Até hoje, quem não tem carro para chegar ao Vale de Brasília, 

enfrenta essa dificuldade.  

No domingo, eu tinha que sair muito cedo de casa para ajudar no desenvolvimento 

dos Devas, pois não podia chegar atrasada. Além das dificuldades com transporte, tinha 

também as dificuldades com alimentação, pois nessa época eu não estava trabalhando. Muitas 

vezes, tinha que se valer do sal do templo para suprir a fome, ou as bolachas que colocava no 

bolso da roupa. Era uma época que o desenvolvimento tinha dois intercâmbios, ou seja, os 

adeptos saiam para almoçar e retornavam para o segundo momento da aula. Às vezes eu 
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almoçava às 17h, quando chegava em casa, mas não reclamava, acredito que a fé ajuda muito 

a passarmos pelas dificuldades. Quando fiz a consagração de centúria em 19 de agosto de 

1994, as coisas começaram a melhorar, consegui um bom emprego e foi tudo mais tranquilo.  

Quanto às Gregas, assim que ingressei nessa falange, a primeira, Ana Júlia, 

entregou a regência para assumir um templo externo junto ao seu marido em Minas Gerais. 

Quem ficou à frente da falange foi a Grega Marina, ela era muito receptiva, e tínhamos um 

bom entrosamento, porém, ficou pouco tempo conosco. Em seguida, os mestres filhos de 

Devas, Barros e Fróes, reuniram as Gregas e nos apresentaram a nova 1ª Grega que era da 

falange missionária Jaçanã, a Ninfa Abadia. Foi um período muito difícil e constrangedor, 

pois, as Gregas não queriam aceitarar uma missionária que vinha de outra falange.  

Várias Gregas fizeram reuniões à parte, e muitas saíram do grupo. Era 

constrangedor também para Abadia, ela nos disse, que quando foi convidada para assumir as 

Gregas, não concordou, mas, decidiu abraçar essa missão. Aos poucos, fomos reconstruindo a 

falange, como perdemos algumas adeptas, eu tinha que me escalar em vários rituais para 

suprir a necessidade. No domingo, eu trabalhava no desenvolvimento dos Devas que iniciava 

às 9h, levava os jovens para fazer o teste mediúnico na mesa evangélica, tínhamos um 

intervalo para almoço, retornávamos, e só concluíamos às 15h. Cumpria também escala no 

turigano, um ritual que acontece aos domingos, inicia às 16h e só conclui às 19h. Esse ritual, 

precisa de oito Gregas, sete sol e uma lua.  

No desenvolvimento dos Devas, os instrutores davam assistência também quando 

os missionários escolhiam a falange. Quem escolhia a falange das Gregas, eu procurava 

sempre fazer a ponte até Abadia. Dessa forma, as Gregas iam fazendo as consagrações e a 

falange foi se reagrupando novamente. Gostaria de dizer também, que no Vale, fazemos 

muitos cursos, mas após a centúria e o curso de sétimo, vão surgindo dúvidas, lacunas, e nem 

sempre temos oportunidade de esclarecer.  

Sobre a convivência no dia a dia da doutrina, constato que já recebi muitas 

cantadas dentro do templo e isso é muito desagradável. Compor uma falange missionária, 

significa participar de um grupo social, e às vezes, você não compreende alguém ou não é 

compreendida. Qualquer trabalho não envolve só o físico, tem o lado espiritual também, e, 

tem aqueles que ao invés de fazer uma crítica construtiva para te ajudar, prefere fazer uma 

crítica destrutiva para derrubar o trabalho do outro. Infelizmente tem muito isso, na verdade, é 

um leque de complexidades.  

No âmbito social, enfrentei muitos preconceitos com alguns trabalhos materiais, 

mesmo sem mencionar o espaço religioso a que pertenço, porém, só pelo fato das pessoas 
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suspeitarem já apresentavam intolerâncias. Lembro-me que muitos diziam: “Nossa! Você é do 

Vale?” Eu tive que ocultar muitas vezes essa informação, contudo, fui ligada à Mapfre, uma 

empresa que tem um estatuto que preza pelo respeito às religiões dos funcionários. Lá eu me 

sentia à vontade para assumir que sou do Vale do Amanhecer. Dependendo do trabalho 

material, ainda é difícil assumir a ligação religiosa, o preconceito ainda persevera, 

principalmente com religiões que tem um enfoque africano. Já na faculdade, nunca ocultei, é 

espaço mais aberto e flexível.  

Ao fazer um balanço das aprendizagens experienciais e existenciais que foram 

fundadoras e significativas na minha trajetória religiosa, coloquei na raiz da metáfora da 

árvore a missão do meu espírito. Sempre questionei muito o meu espírito sobre essa missão, 

porque aqui no Vale, a gente vai vendo que nem sempre conseguimos desviar os 

compromissos do espírito. Eu queria muito ter o controle, as rédeas da minha vida, mas isso 

não foi possível, eu puxava para um lado e meus mentores me puxavam para outro caminho. 

É uma grande luta para obter esse aprendizado.  

Saí muito cedo do seio da família para estudar, tinha projetos acadêmicos, por este 

motivo, relutei muito para chegar ao Vale do Amanhecer. Não caminhamos sozinhos, isso tem 

muito a ver com o que eu queria e o desafio que me foi dado, mas, eu era um pouco egoísta, 

buscava as conquistas da minha individualidade sozinha, sem olhar para quem estava ao lado, 

como se eu não precisasse do outro. Hoje, vejo que preciso do outro para ser alguém. A 

renúncia e o resgate – quando fui embora, passei uns dez anos sem visitar a minha família, e 

tinha pouco contato com eles.  

A missionária Grega tem a ver com a parceria do meu espírito, pois, quando 

apenas passava nos trabalhos, a espiritualidade já me mostrava esse compromisso, portanto, a 

Grega e a lança fazem parte dos meus frutos. Após as lutas e os conflitos, encontrei com a 

minha identidade espiritual, a partir de então, as coisas começaram a desenrolar. A aceitação 

do meu compromisso espiritual; as dificuldades financeiras que passei quando morei fora e a 

realização de ter feito a faculdade de administração de empresas. Ressalto, não tem como 

fugir do carma, mas, confesso que tentei várias vezes. O contraste da vida social – como 

missionários do Vale, temos dificuldades para alinhar algumas coisas, pois abrimos mão de 

estarmos lá fora para nos dedicar aos trabalhos espirituais.  

Assumi tantos compromissos na falange e com outros rituais do Vale, 

principalmente quando morei em Brasília, que a Doutrina passou a ser a minha família, a 

minha base social. A minha vida missionária foi sempre uma conquista. Em 2013 retornei 

para a minha família, reencontrei meus pais e irmãs. Sei que ainda tenho que controlar as 
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minhas fúrias, preciso arriscar e acreditar mais, e hoje, como acadêmica de ciências sociais, 

preciso desempenhar um papel de conscientização social.  

Para narrar o papel da mulher no Vale do Amanhecer, escolhi tia Neiva porque me 

identifico muito com a história de vida dela. Ela ficou viúva bem jovem com quatro filhos 

pequenos e enfrentou preconceito e muitas dificuldades financeiras, pois até hoje a mulher 

luta para ter os seus direitos reconhecidos na sociedade. Seus pais lhe ofereceram abrigo, mas 

ela não aceitou, preferiu se reinventar socialmente na profissão e deu conta do sustento da 

família. Foi fotógrafa, plantou mandioca e foi à primeira mulher caminhoneira do Brasil.  

Como missionária do Vale do Amanhecer, também enfrentou vários desafios, pois 

pertencia a uma origem católica e via as questões espíritas com estranhamento. Tia Neiva é 

um fenômeno espiritual, trouxe muita representatividade para a Doutrina, dizia que 

precisamos questionar as coisas, e que não devemos aceitar a verdade do outro como algo 

absoluto.  

No Vale, a mulher tem papel fundamental nos rituais, sem ela não é possível à 

realização destes. O Vale é composto por vinte e uma falanges missionárias, destas 19 são 

mulheres. No Oráculo, temos a presença de um homem (comandante do trabalho), porém, 

sem a presença das missionárias Franciscanas, Dharman Oxinto, Muruaicy, Samaritana e 

Yurici Sol, o trabalho não acontece. Ressalto que na maioria dos trabalhos é preciso que o 

comandante convide com antecedência uma mulher (ninfa) para lhe acompanhar. No 

Turigano, por exemplo, necessita-se da presença de sete mulheres da falange Grega, pois, 

dentre outras falanges femininas, temos papel central nesse ritual. Na verdade, os rituais são 

realizados na base do cooperativismo, entre homens e mulheres, todavia, a mulher faz parte da 

essência do Vale.  

Na maioria dos trabalhos recomenda-se que o homem realize o comando por uma 

questão de proteção ao físico da mulher em relação à presença de forças obsessivas, pois o Pai 

Seta Branca não quer que nenhuma mulher seja maltratada fisicamente. Todavia, do ponto de 

vista social, há um olhar machista em relação a esse assunto.  

A mulher do Vale é uma espécie de intérprete: temos que dialogar com os pretos 

velhos, com os pacientes, com os adeptos, e os rituais nos ajudam a fazer isso, principalmente 

por meio da falange que faço parte. Esse olhar está voltado para trabalhar em prol os espíritos 

involuídos para que eles consigam as suas curas. Nesse sentido, a mulher do Vale é uma 

espécie de enfermeira, ela ajuda o planeta terra do ponto de vista espiritual, uma solidariedade 

universal com a humanidade.  
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Eu acho mais desafiador para a mulher que mora na comunidade do que para a 

mulher que mora lá fora, pois somos enxergadas vinte e quatro horas como missionárias, isso 

nos exige mais doação, e espera-se que a mulher colabore mais com os trabalhos espirituais. 

Tem momentos que precisam da gente no templo e temos que conciliar com outras atividades. 

Como mulher, médium de incorporação, não gosto do termo escrava usado na emissão. Em 

pleno século XXI acaba gerando um incômodo, embora temos a explicação que a clarividente 

nos deixou, que significa companheira espiritual, pois o homem não trabalha a frente da 

mulher, na verdade é uma parceria. Quando um mestre não tem uma ninfa, ele não consegue 

fazer muita coisa sozinho, então a mulher simboliza abertura no alcance os objetivos da 

caminhada espiritual.   

Contudo, eu gostaria de comandar todos os trabalhos que os homens comandam, 

mesmo havendo a questão da proteção com o físico da mulher, como por exemplo, quando 

chega um paciente incorporado inconsciente, ele pode machucar uma mulher se ela estiver à 

frente do comando do trabalho, mas, por outro lado, ela não estará sozinha, terá mais 

mulheres e homens próximos, que juntos podem se ajudar e conduzir o trabalho em prol 

aquele paciente da melhor maneira possível. Isso que sinto tem muito a ver com o 

transcendental da Grega enquanto espartana, temos essa necessidade de se reinventar, de 

assumir papeis cada vez mais desafiadores. 

 

5.4 A Nityama que há em mim, saúda aqueles que desejam conhecer a minha história 

 

Eu sou Larissa Sayanne A. Vieira. Fui batizada aos seis meses. Nesse período, 

minha mãe era católica, mas tinha uma mediunidade ostensiva, estava sempre buscando outra 

religião que ajudasse nesse sentido. Quando bebê, tive uma doença e quase morri; fui 

internada no hospital São Francisco e os médicos desenganaram. Minha mãe pediu a São 

Francisco que se eu fosse curada, ia ficar até os cinco anos seguindo a procissão dele, vestida 

com uma roupa marrom. Eu fui melhorando e cumpri a promessa com a minha mãe.  

Lembro-me que, ainda criança, ela ia para a Umbanda, lá tinha uma imagem bem 

grande de Mãe Iemanjá e dos pretos velhos; só que na Umbanda, mainha não desenvolveu a 

mediunidade, porque a mãe de Santo disse que ali não era o seu lugar, e que ainda ia encontrá-

lo. Após esse período, conhecemos o Vale. No dia do teste mediúnico da minha mãe, foi a 

primeira vez que eu vi uma Nityama lua, e disse: mainha, que princesa linda! Fiquei fascinada 

pela indumentária, porém, naquela época, as meninas só podiam vesti-la aos 12 anos.  

Atualmente tenho 28 anos. Sou da Doutrina há 23 anos. Comecei no Vale, bem 
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pequena, aos 05 anos, no Pajezinho. O Pequeno Pajé foi uma experiência única; eu adorava 

cantar os mantras, entre eles, chulinhas da Vozinha Marilú, e distribuía bombons para as 

crianças. Nesse período eu vestia apenas o vestido branco com a fita do Pequeno Pajé. Nas 

cortes, ingressei aos 12 anos. 

No Pequeno Pajé, também tive aulas com tia Cristina e tio Jorge, eles falavam de 

Jesus, Pai Seta Branca e tia Neiva. Diziam que a Vozinha Marilú protege as crianças do 

Pajezinho, e que a gente devia obedecer os nossos pais. Falavam também da vovó Faustina, 

uma entidade espiritual que ajuda no disciplinamento das crianças, e por isso, eu morria de 

medo dela. Hoje, eu faço o mesmo com o meu filho. Esses instrutores foram como pais para 

mim, eles são muito importantes na minha vida, são exemplos para as crianças do Vale.  

A minha mãe também é um exemplo de missionária, ela é muito engajada nos 

trabalhos da Doutrina. Quando criança, sempre pedia para passar com a preta velha dela, 

Vovó Maria de Aruanda, pois achava incrível como mainha se transformava quando estava 

incorporada; a forma como ela se entregava às mensagens, aquilo me auxiliava nos momentos 

difíceis. Todos os mentores, o Pai Seta Branca e a tia Neiva são exemplos de fé, amor e nos 

inspiram como devemos seguir o Evangelho de Jesus, pois, quando você diz que é cristão é 

preciso seguir o que realmente Jesus deixou.  

Na maioria das vezes, a gente não consegue amar e perdoar o próximo, mas a 

Doutrina está todos os dias aí para nos ensinar, desejar o bem para que ele retorne para a 

gente. Desde a infância, a vivência no Vale colaborou para o meu caráter. Tive muitos amigos 

que não eram da Doutrina, que vi se perder na bebida e nas drogas, então, acho que o Vale me 

afastou desses caminhos. Passei alguns momentos difíceis na minha vida, tive depressão, e a 

Doutrina colaborou para que eu superasse essa dificuldade. Quando somos espiritualistas, 

compreendemos que tudo o que passamos tem um propósito. Aprendi que não existem 

pessoas injustiçadas, tudo o que passamos é para o nosso aprendizado e evolução.  

Aos 12 anos, deixei de participar do Pajezinho e fui para a aula dos Devas. Vesti a 

indumentária de Nityama sol, porque ainda não podia fazer o teste mediúnico. Tive muitos 

instrutores, mas o que mais me marcou foi o mestre Roberto. Ele sempre lia o Evangelho 

Segundo o Espiritismo de Allan Kardec para o grupo e debatiamos sobre o assunto. Aprendi 

também muitas coisas no desenvolvimento dos Devas, que até hoje existe no meu templo, e 

diz respeito às falanges de Nityamas, Magos, Gregas, Mayas e Príncipes Maia. Aos 16 anos 

fiz o teste mediúnico; sou apará, passando então, a vestir uma indumentária de Nityama lua, 

predominando assim, a cor prata.  

Na falange das Nityamas, quando estou na chama da vida, me sinto realizada. Os 
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rituais de corte e de entrega das energias o qual acendo a chama da vida com o Mago são os 

trabalhos que mais gosto de realizar. Eu tenho certeza que sou Nityama, porque foi um amor à 

primeira vista. Não me vejo seguindo outra missão que não seja nessa falange missionária. 

Isso tem muito a ver com o meu transcendental. Tenho muita gratidão com as minhas irmãs de 

falange, antigas regentes e a regente atual, e ao Pai Seta Branca pelos aprendizados 

adquiridos.  

Lembro-me que na escola, sofri muito bullying, porque nunca neguei que sou do 

Vale. Então, me chamavam de macumbeira, e eu ficava muito constrangida. As professoras 

sempre queriam me colocar para ser anjinho nas comemorações religiosas. Eu sentia que 

algumas delas me tratavam diferente em relação os meus colegas. Tinha as preces da Igreja 

Católica, mas eu não sabia fazer, dessa forma, ficava calada e fazia as preces do Vale, 

mentalmente. Tive uma colega de sala que aos domingos passava no trabalho do Pequeno 

Pajé, e sempre participava também da festa das crianças. Só que na segunda-feira, quando 

chegávamos à escola, ela dizia para todos ouvirem: “olha a macumbeira!” Eu ficava zangada, 

e falava que ela também tinha ido para o Vale. Eu tentava fazer daquilo uma brincadeira, mas 

ficava magoada, pois eu era apenas uma criança.  

Até hoje, sofro preconceito da minha família, mais precisamente dos meus irmãos, 

eles são evangélicos, e não aceitam a Doutrina, pois acham que o Vale é coisa do demônio, e 

que eu e minha mãe estamos no caminho da perdição. Eles dizem que oram por nós para que a 

gente encontre o caminho correto. No momento, estou passando por uma situação delicada, e 

sempre escuto deles que enquanto eu não sair da Doutrina, Jesus não vai me abençoar e as 

coisas não vão melhorar. A gente tenta não magoá-los, mas é importante lembrar o respeito 

que as pessoas devem ter com as religiões dos outros. Existe uma frase que diz que tudo 

começa pelo respeito, se as pessoas respeitassem a religião do outro, a cor, a orientação 

sexual, enfim, não existia religião certa e nem errada, porque são apenas caminhos diferentes, 

que nos levam ao mesmo objetivo que é Deus.  

Acredito que Jesus não deixou nenhuma religião, ele pregava o amor, a caridade e 

a tolerância por onde passava. Só que o ser humano é desorganizado, sem a religião fica solto. 

Para mim, a religião correta é aquela que você se sente bem e preenche o seu coração.  

Na minha experiência religiosa, apresento elementos que são fundantes: o meu 

primeiro véu. Quando casei o levei para a cerimônia; guardo este véu até hoje comigo.  

A Nityama cobre o rosto quando está a serviço da falange. Ao passar pelo 

matrimônio, se desejar, assumi a condição de Nityama Madruxa, e o véu vem acrescentado ao 

pente; a tiara que uso na minha cabeça, serve para captar e distribuir energias. A minha tiara é 
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prata porque sou médium de incorporação; nela contém o símbolo do apará que é um livro em 

forma de triângulo. Para mim, a tiara e o véu são símbolos muito importantes da minha 

indumentária, são luzes que me ajudam nos meus rituais; devemos ter zelo com os objetos da 

nossa indumentária. As minhas experiências religiosas não são muitas, pois, ainda sou muito 

jovem. 

O Vale é muito importante na minha vida. Ele me ensinou a ter respeito pelos 

outros e a exercitar o amor, a humildade e a tolerância, não apenas no trabalho missionário, 

mas na vida; e procuro passar isso para o meu filho! Houve um tempo que eu e minha mãe 

líamos o Evangelho de autoria de Allan Kardec todas às quintas-feiras em casa, e concluíamos 

com o Pai Nosso. Colocávamos uma jarra com água na mesa e mentalizávamos os médicos de 

cura, pedíamos a eles que fluidificassem a água; em seguida a gente bebia.  

Quando decidi viver com um componente da Doutrina, a coordenadora do nosso 

templo queria que eu casasse no civil e no religioso para que eu pudesse ser Nityama 

Madruxa. Antes, existia essa exigência no nosso templo, só que eu senti uma imposição, pois 

naquela época eu não podia continuar vestindo a indumentária só de Nityama, então, passei 

seis meses sem usá-la, e sentia muita falta dos rituais. Aos 18 anos, casei. Quando a Nityama 

se casa, precisa cumprir um ritual: entrega a tiara e o véu para a regente da falange, e se 

desejar permanecer no grupo, faz a transição de Nityama para Nityama Madruxa. Permanece-

se na mesma falange, porém, há acréscimos nos detalhes da indumentária. Aqui, a mulher 

pode escolher casar de roupa cigana, indumentária da falange ou com a roupa de noiva 

tradicional; optei pela roupa cigana. 

Apresento também uma experiência que sempre vivencio, que são as festas 

ciganas no Vale; essa festa acontece no feriado de Corpus Chisti. Sou professora de dança 

cigana, gosto muito desse trabalho; através da dança se manipula muitas energias. Contudo, a 

minha ligação com a dança cigana está relacionada com um fato triste. Logo que casei, 

engravidei e perdi o bebê, e um dia, conheci Sandra Albano, professora de dança cigana; na 

época, ela pertencia ao Vale de Juazeiro do Norte, e compunha a falange das Ciganas Taganas. 

Conversei com ela sobre o meu problema, a mesma me disse que a dança cigana é muito 

voltada ao espiritual, ao feminino, aumenta a autoestima e que ia me ajudar a curar a 

depressão. Ela me fez um convite para fazer parte do seu grupo, gostei da aula e permaneci.  

Curei a minha depressão com a dança cigana. Hoje, a dança é o ar que respiro. O 

Vale e a minha falange também me ajudaram bastante. Apresento a imagem de Santa Sara 

Kali, gosto muito dela. Ela é a protetora dos ciganos e também das mulheres que tem 

dificuldade de engravidar, pois, depois que perdi o bebê o médico me disse que eu tinha um 
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problema no útero e que teria dificuldade para engravidar. Eu pedi a Santa Sara Kali que se eu 

conseguisse engravidar, faria uma oferta a ela, que seria a entrega de um diclor, ou seja, um 

lenço que tem a ver com a sua história de vida. Após dois anos, engravidei e tive um filho que 

se chama Rafael. Seu nome é uma homenagem que fiz a entidade espiritual que é o cigano 

Rafael, porque também gosto muito dele, mas se tivesse sido uma menina, teria se chamado 

Sara.  

Divido com vocês o significado sobre o segundo canto das Nityamas. Narro esse 

canto nos rituais de abatá, leito magnético, aramê e principalmente na chama da vida. Na 

minha mandala, o representei com a imagem do mestre Jesus, porque inicio o canto dizendo: 

“Oh! Jesus, eu sou a Nityama do lenho e das paixões”. Também referenciei Mãe Magdala e 

Mãe Madruxa, elas são entidades de luz, madrinhas de nossa falange; quando digo que “fiz 

mil chamas e subi até os Devas”, coloquei a figura de Deus, representando os Devas. Minha 

mandala é cheia de brilho, justamente porque eu digo que recebi as bênçãos dos Devas. Os 

corações expressam a passagem no canto, quando digo que “jurei de joelhos pelos meus 

amores”. Dissemos que, cantamos e abrimos os caminhos, então coloquei a imagem de um 

caminho com muitas rosas; porque cantar os mantras nas cortes, significa abrir, limpar os 

caminhos e dar leveza aos rituais que estão acontecendo no templo; já a parte que falo “do 

meu mestre jaguar”, visualizo a tia Neiva; e todo o descortinar dessa missão. A parte que falo, 

“estou a manipular as forças com ternura até que meu mestre, Mago deste amanhecer, que 

juntos acendemos a chama da vida, iluminando os caminhos dos mestres que descem do reino 

central, de suas jornadas, e passam por aqui, vindos carregados de energias. Oh! Jesus! Oh! 

Meu Pai Seta branca! Oh! Simiromba de Deus! Partirei sempre com – 0 – // em Cristo Jesus”: 

coloquei purpurina para representar os raios de luz, iluminando os caminhos dos mestres 

(Jaguares); a fogueira, o Mago são símbolos centrais no canto/na história das Nityamas. Esse 

canto representa a minha origem junto à falange. Ilustrei também com os olhos do Pai Seta 

Branca, porque ele é o nosso Simiromba (raiz de Deus).  

Quanto à convivência com a falange, já enfrentei problemas com uma antiga 

regente; ela queria cobrar certas atitudes das componentes, mas não dava bons exemplos. Para 

mim, uma regente deve ser um exemplo a ser seguido. No espaço religioso, nem tudo é só 

alegria, também enfrentamos dificuldades.  

Recentemente separei, e estou passando por julgamentos, como por exemplo, 

pessoas chegam até mim e dizem que se hoje sou separada, tenho que deixar a falange e 

seguir outra. Isso não existe! Magoada, procurei a minha regente, e disse que ia sair da 

falange. Ela me acalmou e pediu para eu não tomar nenhuma atitude precipitada. Eu não 
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culpo a Doutrina, ela é maravilhosa, infelizmente tem pessoas que não sabe vivê-la, tem 

dificuldades de pregar o amor, a tolerância e a humildade, acha melhor se ocupar da vida dos 

outros.  

De todos os hinos mântricos, não tenho dúvida, o que mais gosto é Chulinhas da 

Vó Marilú. Ele me proporciona lembranças da minha infância. Hoje, quando o canto na corte, 

consigo visualizar o que esse mantra me traz, como por exemplo, a natureza, as árvores e os 

cisnes que simbolizam o amor das almas gêmeas. Para mim, esse mantra significa a união; em 

linhas gerais, os mantras do Vale do Amanhecer trazem a mensagem que somente o amor nos 

traz a compreensão e a libertação dos nossos problemas.  

Para finalizar a minha narrativa, explicito experiências significativas e 

edificadoras por meio da metáfora da árvore. Afirmo que, a minha raiz é o Pai Seta Branca. 

Sei que é muito difícil amar o próximo, aqueles que nos odeiam, mas é preciso tentar. Nesse 

sentido, vibro muito com o Pai Seta Branca, minha preta velha e meu caboclo. A minha mãe, 

meu filho e a minha falange missionária, são tudo para mim. Na verdade, não foi eu que a 

escolhi, foi essa falange que me escolheu, pois foi amor à primeira vista. No Vale, uma das 

coisas que mais gosto de fazer é trabalhar com a minha indumentária de Nityama.  

Ressalto tia Cristina, tio Jorge e mestre Roberto, pois, foram fundamentais para a 

minha formação. As folhas, representam a minha fé no Pai Seta Branca, minha mãe e o meu 

filho, porque, quando as coisas estão difíceis, são eles que me fortalecem. Já os meus frutos, é 

o meu filho, que é o meu amor, a minha mãe e a minha conduta doutrinária que eu procuro 

viver, porque é uma das bases da Doutrina. Os meus sonhos, são: formar em assistência 

social, construir a minha casa para morar com a família e conquistar a minha independência 

financeira. 

Para mim, Mãe Yara é muito especial e representa a mulher na Doutrina do 

Amanhecer; desde criança sempre pedi o seu auxílio. Ela é um espírito forte e ao mesmo 

tempo doce, atuou como grande missionária nas demais encarnações. Mãe Yara nos vê como 

rosas; ela tem um carinho e respeito muito especial pelas mulheres do Vale, representa ainda, 

a força do sol, que se traduz na mediunidade dos doutrinadores (mulheres e homens). 

Quase todos os trabalhos realizados no Vale possuem a participação da mulher; 

me refiro aos trabalhos espirituais e a parte material, pois ajudamos muito na realização das 

festas sociais com comidas, danças ciganas, bingos, organização e divulgação dos eventos. 

Saliento que até no trabalho de Mesa Evangélica precisa-se da presença da mulher; no Leito 

Magnético, temos como obrigatórias a representatividade de mulheres pertencentes às 

falanges de Samaritana, Muruaicy, Jaçanã, Yurici Sol, Dharman Oxinto, bem como 19 
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falanges missionárias femininas. No Turigano, necessitamos de duas missionárias Maya e 

várias Gregas. Na entrega das energias da Estrela Candente, a mulher (Ninfa Nityama) possui 

uma função específica.  

Contudo, apesar da presença da mulher ser central, acho a Doutrina um tanto 

machista, pois não concordo com o termo escrava usado nas emissões das mulheres (Ninfas 

lua).  Sei que espiritualmente a Doutrina tem uma explicação para isso, ou seja, a mulher não 

é a escrava do homem, ela é escrava de um Adjunto (formação de um grupo e mentor 

espiritual que os assistem na realização de uma missão), porém, as pessoas que não são do 

Vale não compreendem, o que contribui para julgamentos preconceituosos. 

O papel que considero mais importante como mulher diz respeito aos trabalhos 

que desenvolvo como Nityama. Como mulheres, somos instrumentos dos mentores nas curas 

e podemos ser também curadas. Para mim, o papel da mulher que reside na comunidade do 

Vale se torna mais desafiador do que a mulher que mora lá fora.  

O único trabalho que posso comandar é o Abatá de falanges missionárias, porém, 

confesso que não gosto, prefiro participar como membro do grupo. Mesmo que eu quisesse 

comandar trabalhos na Doutrina, é preciso deixar bem claro que não posso, pois ela possui um 

sistema já elaborado com livro de leis e normas a serem seguidas, e nele o único trabalho que 

podemos comandar é o Abatá que expliquei acima. 

 

5.5  A espiritualista que não se cansa de buscar a evolução espiritual em comunhão com 

os outros  

Meu nome é Iara Rosana Alves Prado. Tenho 46 anos. Há 25 anos pertenço à 

Doutrina do Amanhecer. A religiosidade é muito importante para mim. Quando criança, eu 

morava em Tianguá e sempre vinha visitar os meus avós no Crato; íamos até a estátua do Pe. 

Cícero, que para mim é uma referência, pois, tenho muito carinho por ele. Hoje, ele está nos 

planos espirituais; um dia eu soube que o Pe. Cícero ajudou a trazer a Doutrina do Amanhecer 

para o Crato, porque, como espírito de luz dá assistência a essa região do Cariri.  

Quando era católica, em minha casa, tínhamos o hábito de rezar o terço todos os 

dias às 18h. Em alguns momentos eu não gostava porque ainda era criança, e tinha que parar 

brincar com as colegas. Eu e meu irmão, fizemos a primeira comunhão juntos, foi uma 

vivência muito bonita. A primeira vez que recebi a hóstia, foi num colégio de freiras; nós 

erámos católicos fervorosos. Todo domingo meu pai nos acordava bem cedo, puxando pelo 

dedão do pé para irmos à missa.  
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Ingressei no Vale do Amanhecer em 1992. Na doutrina passamos por muitos 

cursos para podermos participar dos rituais, e se escolhermos uma falange missionária os 

compromissos aumentam cada vez mais.  

Tive uma avó paterna que se chamava Estefânia; ela faleceu há muito tempo. 

Quando tive depressão, ela me passou uma mensagem que eu deveria preencher a minha vida 

e não me envolver com tristezas. Minha libertação aconteceu quando passei a trabalhar no 

Vale do Amanhecer. Um dia, um preto velho de nome Pai Orion me disse que eu não ia mais 

sentir aquela tristeza, e o espírito que provocava minha depressão foi elevado para Deus. Senti 

como se tivesse nascido de novo. 

Tenho muitas pessoas para agradecer, pessoas que estão presentes aqui neste CRB 

também. Destaco a minha mãe como uma pessoa fundamental, presença constante em minha 

vida. No Vale, me libertei de muitas coisas, pois era muito ciumenta. Um dia, trabalhando na 

estrela candente, senti que essa energia negativa passou no esquife, e uma paz tomou conta de 

mim. 

Outro acontecimento importante foi o auxílio que eu recebi da espiritualidade, 

quando minha filha era bebê; ela não conseguia dormir. Perguntei ao mestre Tavares o que 

fazer; então ele me contou uma história da neta do mestre Mário Sassi, que tia Neiva havia 

pedido para que a mãe dela a levasse para passar com as entidades nos tronos, e ela passou a 

dormir. Fiz o mesmo com a minha filha e deu certo. 

No Vale, também aprendi sobre a transcendentalidade; passei a entender porque 

existem pessoas que conhecemos e gostamos tanto, e muitas vezes não compreendemos o 

motivo. Quero aproveitar esse momento para agradecer a vida, a parceria da minha mãe, 

porque às vezes, sinto que as pessoas do convívio do dia a dia não sabem as dificuldades que 

eu e minha família já enfrentamos. Casei, tive uma filha e um filho, me deparei com muitos 

obstáculos no meu casamento e separei, e a Doutrina foi meu conforto espiritual.  

Agradeço os ombros amigos, especialmente ao meu presidente, mestre Tavares e 

sua ninfa Marília. Agradeço aos meus compadres e comadres, que são o mestre Fidel e a ninfa 

Denise; o mestre Roberto e a ninfa Rita, eles foram essenciais na minha vida. Para mim, a 

casa do Pai Seta Branca significa mais que uma universidade.  

Quando reflito sobre a minha experiência religiosa, me vem à mente o bordado do 

cálice, símbolo da roupagem que uso como missionária Maya. Ele representa também o 

Cristo. Acima do cálice têm bordados de uma seta e uma lua. A posição da seta fica apontada 

para o cálice com detalhes prateados, indicando a minha mediunidade que é apará; já para a 

Maya doutrinadora, o cálice é dourado. O símbolo do cálice pode ser encontrado também na 
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pira, onde fazemos a preparação e encerramento dos nossos trabalhos. É usado ainda, para 

tomarmos o vinho em alguns rituais, que precisamos dizer as seguintes palavras: “Oh, Jesus! 

Este é o teu sangue, que jamais deixará de correr em todo meu ser. Ninguém jamais poderá 

contaminar-se por mim!” Então, é um compromisso que assumimos com a espiritualidade no 

sentido de melhorarmos na caminhada e ajudar na edificação da Nova Era. Para mim, o cálice 

representa a Nova Era. Minha experiência religiosa é representada também com a presença de 

Mãe Yemanjá; no Vale, temos o oráculo de Mãe Yemanjá que se chama cruz do caminho, um 

ritual que as Mayas precisam estar presentes na corte; eu participo e me identifico bastante 

com esse trabalho. Na história das Mayas, buscamos a energia dos mares, para realizarmos os 

nossos rituais.   

Tive o prazer de ver o meu avô materno Sousa ingressar no Vale e realizarmos 

vários trabalhos juntos; ele já desencarnou. Outra passagem feliz foi o meu emplacamento, 

tendo Mãe Tildes como minha mentora.  

Cursei a faculdade de Pedagogia, mas sempre digo que a maior faculdade que fiz 

foi aprender com essas experiências religiosas. Algo que me marcou muito foi a cantina do 

Vale, um setor de trabalho material que tivemos por muito tempo para ajudar a arrecadar 

dinheiro para contribuir nas construções e manutenções que o templo precisava.  

No Vale, participei de muitas festas ciganas, um momento alegre que se reunem 

vários templos do Cariri e regiões vizinhas. Nessa festa, temos tendas ciganas, barracas com 

comidas e muitas danças ciganas. Minha mãe se chama Mundinha, ela pertence a falange 

missionária Cigana Aganara, e realiza um trabalho muito bonito nessa festa com a sua 

mentora cigana, distribuindo assim, rosas e mensagens de paz e alegria para as pessoas.  

Já realizei vários trabalhos como prisioneira69da espiritualidade. Nesse ritual, 

temos muitas libertações. Menciono também Pai João de Enoque, porque na minha vida 

sentimental, tive muitos namorados e decepções, então, pedi a ele que me ajudasse a encontrar 

uma pessoa certa para a minha vida. Um dia, passei num trabalho de Alabá e a entidade me 

disse: minha filha o seu príncipe está bem perto de chegar. Em seguida, recebi o buquê de 

rosas do casamento da minha irmã; e logo depois, recebi outro buquê. Realmente, casei e tive 

dois filhos. Recentemente, separei, mas agradeço tudo o que vivi.  

                                                 
69 Trabalho iniciado pela clarividente em 1981. Durante uma semana a ninfa veste uma indumentária específica, 

e o mestre, além da calça marrom e camisa preta, usa uma espécie de faixa (ataca). Ambos usam um caderno e 

caneta, e pedem aos médiuns, pacientes e ou visitantes um bônus (assinatura do nome das pessoas). Os adeptos 

prisioneiros passam por um ritual cujo objetivo é promover uma libertação em relação a algo que tenha ficado 

pendente às vidas passadas. Tais bônus são transformados em energias benéficas em favor do respectivo 

trabalho.  
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Tenho uma filha de nome Maria Rosa; ela é uma luz na minha vida. Quando 

engravidei, usei uma indumentária especial, que tia Neiva providenciou para as mulheres 

gestantes usar e participar dos trabalhos.  

A falange das Mayas têm três cantos: o canto da Policena, o canto da Rainha 

Exilada, e o terceiro que escolhi para narrar. Este último, é o único que ora usamos aqui no 

nosso templo. Os demais cantos, por serem de rituais bastantes específicos só podem ser 

feitos no Turigano, e aqui ainda não temos esse setor de trabalho. Eu já fiz o canto da Policena 

e da Rainha Exilada, quando trabalhei no templo Mãe, mas, gosto mais do que vou apresentar 

para vocês: “Oh, Jesus! Esta é a hora da individualidade! Venho trazer-te este momento de luz 

que tenho em meu coração, restos de uma vida que me fez voltar por não saber amar! Conheci 

a ciência cósmica, promovi a Virgem do Sol, sou também a alegria da lua! Procuro Jesus, 

encontrar o brilho da jovem guerreira: a Virgem do Sol. Oh, Jesus, tudo queremos fazer nesta 

jornada para uma Nova Era! Estamos, oh, Jesus, com - 0 - // em teu santo nome, Jesus 

querido”. Como se vê, o canto da Maya menciona a Nova Era. Ela nos ajuda a refletir sobre a 

vida com mais leveza. A Virgem do Sol e a Maya Missionária, são duas guias missionárias 

que dão assistência a minha falange. Eu adoro a falange das Mayas, tenho uma forte ligação 

com esse grupo. Atualmente, estamos passando por algumas dificuldades, principalmente, 

para fazermos a reunião mensal e realizarmos os nossos Abatás.  

No dia a dia, tenho vivenciado muitos aprendizados, entre eles, o que mais me tira 

do sério, é quando estou concentrada num ritual e alguém me corrige. Às vezes, algumas 

pessoas cobram a minha presença nos trabalhos, como se eu não tivesse uma vida social fora 

da Doutrina. Quando fiz a faculdade de Pedagogia na Universidade Regional do Cariri – 

URCA, teve um período que trabalhei na biblioteca, e tive um colega evangélico que ao 

conversarmos me perguntou qual era a minha religião. Disse-lhe que sou do Vale do 

Amanhecer, e por este motivo, passei uma manhã constrangedora naquele trabalho; o mesmo 

teve uma atitude preconceituosa com o meu espaço religioso, e fez várias comparações de 

outras religiões com a minha, sempre enaltecendo a que ele pertence. 

Sobre os mantras, me identifico com o hino de Pai João. Ele é alma gêmea de Mãe 

Tildes. Esse mantra tem uma relação direta com as minhas experiências religiosas.Vejo os 

pretos velhos como mãos que nos afagam e nos conduzem nessa jornada. São luzes que me 

ajudam a trilhar o caminho.  

Sobre a metáfora da árvore, na raiz, coloquei Mãe Iemanjá e a minha família; nas 

maiores aflições da minha vida, essa Orixá se fez presente. Destaco também a minha mãe e 

Pai João de Enoque, são grandes afinidades; a Virgem do Sol, que é a guia missionária das 
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Mayas, pelo trabalho que há anos realizamos. Como também o meu filho Francisco, o cigano 

Ariel, a minha cunhada Cristina e o meu irmão Jorge; Mãe Tildes e o meu pai. Nas folhas, 

reconheço as minhas fraquezas, pois pensava que era mais forte. 

Relaciono os frutos aos trabalhos que já realizei como prisioneira da 

espiritualidade, pois, foram grandes conquistas, grandes libertações; ajudar os mais 

necessitados (espíritos que ainda precisam da luz). 

Sonho com a minha realização profissional. Sou Pedagoga e já fui professora da 

educação básica, mas, há anos, tenho um ideal que é fazer a faculdade de farmácia e exercer 

essa profissão. Na minha vida, estou recomeçando muitas coisas, inclusive, aprendendo a 

esperar com mais paciência. Parabenizo pela iniciativa desta pesquisa (auto)biográfica de que 

participei, pois foi um trabalho de interação e um resultado maravilho. Que ela possa se 

propagar cada vez mais.  

Para dialogar acerca do papel da mulher no Vale, minha identificação é com Mãe 

Yemanjá que possui grande função desobssesiva.  Ressalto que nos nossos rituais ela só é 

representada por uma mulher, como por exemplo, no trabalho da Cruz do Caminho e no 

Turigano por sete ninfas Jaçanãs. Quando o casal deseja passar pelo matrimônio, durante o 

ritual pede-se a bênção a Mãe Yemanjá. Como mulher, me cobro muito em relação à 

Doutrina, pois há um dinamismo que me convida a refletir constantemente o meu papel, não 

apenas como missionária, mas como pessoa. Ultimamente tenho me concentrado muito no 

trabalho de Abatá especial, que coordeno e tenho que dialogar bastante com outras mulheres 

de várias falanges missionárias.  

Como mulheres de um sistema doutrinário espiritualista, temos um leque de 

trabalhos de domingo a domingo, e além de missionárias, muitas são estudantes, esposas, 

filhas, mães, possuem profissões e etc. Esses detalhes tem me feito refletir bastante sobre a 

minha função, pois devido à identificação com vários trabalhos, tive que equilibrar com a 

minha faculdade, além de ter que dar assistência ao meu pai que está com alzheimer e aos 

filhos. O Vale tem me ensinado que a coisa mais importante é estar com a família, e às vezes 

tenho dificuldade de equilibrar no dia a dia.  

O papel da mulher diz respeito ao autoconhecimento, um aprendizado constante 

que precisa desenvolver no dia a dia dos rituais, e só conseguimos alcançar os objetivos se 

dialogarmos com os adeptos, os espíritos involuídos e os espíritos evoluídos, contemplando a 

assistência aos pacientes e visitantes. 

Na região do Cariri, têm ocorrido muitos feminicídios, isso é lamentável. Nesse 

sentido, uma vez me perguntaram se no Vale rezamos para as mulheres. Respondi que, 
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enquanto mulher, vibro positivamente nos meus trabalhos para que essas energias negativas 

possam ser manipuladas e afastadas em favor da vida da mulher caririense.  

Confesso que não sinto vontade de comandar os mesmos trabalhos que os homens 

comandam, pois já possuímos inúmeras atribuições nas falanges missionárias. 

 

5.6 As voltas que a Janaylen teve que dar para regressar ao seu lugar 

 

Eu sou Janaylen Maria de Sousa. Tenho 23 anos. Quando nasci, minha mãe já era 

do Vale do Amanhecer; fui batizada no Vale com seis meses. Aos sete anos vesti a 

indumentária de Nityama; iniciei cedo nas cortes, e fiz parte também das aulas dos Devas. 

Quando decidi fazer o teste mediúnico, não foi pelo intuito de minha mãe e do 

meu irmão que já eram da Doutrina, que sempre diziam para eu passar nos trabalhos. Eu 

gostava de assistir as aulas dos Devas, porque meu padrinho dava muitos exemplos do dia a 

dia dele, principalmente em relação as intuições que às vezes nos chegam e não damos tanta 

importância. Nesse período, aconteceram algumas coisas chatas comigo. Fiquei sem entender 

os motivos, tive desgosto da espiritualidade, e resolvi dar um tempo na doutrina; comecei sair 

com algumas amigas, e conheci outras pessoas; em seguida, eu e minha mãe nos mudamos 

para São Paulo. Lá me afastei ainda mais, porque o templo ficava distante da cidade que eu 

residia. Algumas vezes, consegui ir aos domingos para o Vale de São Paulo, só que ficava 

muito cansada, porque tinha que sair de casa cedo e chegava tarde, tendo que sair na segunda-

feira às 5h da manhã para à escola; foi um período que me afastei ainda mais da doutrina, 

porque sentia deslocada. Quando a gente sai do templo de origem e passa a frequentar outro 

templo, outro Adjunto, a gente se sente fora de casa, é como um estranho na casa de outra 

pessoa. Eu não me senti acolhida; em São Paulo as pessoas são mais fechadas, me senti um 

peixe fora d’água. Foi quando me afastei da Doutrina por um período. Já aqui no Ceará, fui há 

alguns templos e me senti a vontade. 

Foi então, quando tive outras experiências na Igreja Católica, porém, percebi que, 

podemos deixar de participar dos trabalhos espirituais, mas os nossos mentores nunca se 

afastam de nós. Um dia, fui para a escola, e na volta, um cachorro me seguiu por várias ruas. 

Quando cheguei na esquina da minha casa, o cachorro pitbull do vizinho estava no meio da 

rua, e quando me viu, correu e começou uma briga com o cachorro que me acompanhava. 

Corri para a casa, e fiquei pensando: isso é coisa de Deus! Se aquele cachorro não tivesse me 

seguido o pitbull tinha me matado.  

Ao sair de São Paulo em 2011, mudei para o Maranhão – MA com minha mãe, e 
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lá, casei; tive minha primeira filha, mas o relacionamento com o meu marido não deu certo. 

Como a minha mãe já havia retornado para o Crato, resolvi passar 06 meses com ela. Nesse 

ínterim, fiz o teste no Vale, e obtive a mediunidade de doutrinadora; para tomar essa decisão 

tive o apoio de minha madrinha e meu padrinho.  

Senti que realmente estava com os pés firmes na Doutrina no dia da minha 

iniciação Dharman Oxinto, todavia, quando comecei assistir o curso de elevação de espadas, 

incorporei na última aula; fiquei muito triste, pois não queria ser apará. Lembro-me que antes 

desse acontecimento, passei num alabá, e recebi uma mensagem de Pai Joaquim das 

Cachoeiras; ele me disse que em poucas luas, eu ia descobrir a minha verdadeira 

mediunidade; só agora compreendo essa mensagem. Quando incorporei, o mestre Tiago pediu 

que eu fosse participar do desenvolvimento de apará; fiquei enrolando por vários dias, e 

cheguei a dizer: eu vou é para a minha aula de elevação! Porém, não conseguia fazer a 

preparação na pira, e o instrutor Jorge Robério conversou comigo e fez o convite da entidade 

e incorporei. Tive que começar tudo de novo, ou seja, me submeti a outro desenvolvimento.  

Como apará, fiz as aulas de desenvolvimento com o instrutor João Filho, e chorei 

várias vezes porque tinha incorporado. Antes de concluir as minhas aulas, meu marido veio 

para o Crato, e decidi voltar com ele para o Maranhão; lá, passei mal e retornei para o Crato. 

Quando ele veio no final do ano, eu estava na metade das aulas de iniciação e decidi ir embora 

novamente; foi quando engravidei de novo. Para fazer a consagração de elevação de espadas, 

eu precisava concluir o curso que é composto por sete aulas, então, disse para o meu marido 

que ia para o Crato passar o meu aniversário com a minha mãe, mas na verdade era para me 

dedicar a estas aulas.  

Meu ex-marido não conhece o Vale, e não queria que eu frequentasse. Um dia, me 

ligou e disse que eu tinha que escolher entre ele e a Doutrina; desliguei o celular e passei um 

bom tempo sem conversar com ele. Escolhi a Doutrina e estou convicta que é isso que eu 

quero, fui firme e disse que não abro mão do Vale. Às vezes, à gente se depara com algumas 

situações do dia a dia que nos deixa triste, mas a gente só passa por coisas que tem que passar. 

Tenho certeza que fiz a escolha certa; fiquei no Crato, conclui as minhas aulas, iniciei e 

elevei. Ainda reativei o relacionamento com o ex-marido, e separei na gravidez da segunda 

filha. Hoje, as minhas filhas são batizadas na Doutrina.  

A minha filha mais velha nasceu com uma luxação no quadril direito, inscrevi o 

nome dela no site do hospital Sarah Kubitschek do Maranhão para se submeter a uma 

cirurgia, e poucos dias antes da consagração de centúria o hospital entrou em contato; tive que 

viajar, coincidentemente a cirurgia foi na mesma semana da referida consagração.  
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Sobre a minha experiência religiosa guardo dois objetos que tenho profundo 

carinho: o terço e a tiara de Nityama apará. Como disse, antes, eu era doutrinadora, e quando 

comecei a usar a tiara de apará não queria aceitar a mudança de mediunidade. Disse para a 

minha regente Alana que eu não ia mais ser Nityama. Quando coloquei essa tiara na cabeça 

ficou linda; foi ela que me ajudou a aceitar a nova etapa da minha vida como médium de 

incorporação. Na minha narrativa, cito a presença dos meus padrinhos de batismo, mestre 

Tavares e a ninfa Marília, eles estão sempre presentes na minha vida.  

A minha mãe tem uma mediunidade aflorada; ela é muito sensitiva as energias, 

além de ser recepcionista, pertence a falange missionária Muruaicy. Quando eu era criança, 

ela me dizia que eu tinha que escolher uma falange. Com o passar dos tempos, o meu 

padrinho e a minha madrinha sempre me perguntavam: quando é que você vai fazer o teste? 

Conversei com o meu padrinho e ele me deu todo apoio.  

A minha narrativa é reveladora de tristes e alegres recordações. Para mim, um 

marco importante foi a minha iniciação como doutrinadora. Nesse ritual não é permitido tirar 

fotos, mas lembro de cada detalhe. Dentre tantas consagrações no Vale do Crato, conheci o 

mestre Gilberto Zelaya; ele me deu muitos conselhos que procuro praticar na vida.  

Na mandala, escolhi o segundo canto da Nityama porque me sinto mais forte 

quando o emito. Inicio com o Salve Deus, pois tudo o que fazemos no Vale, começamos com 

ele e entramos em sintonia com os nossos mentores. O represento com duas fogueiras; a 

primeira simboliza a força da Nityama. Essa passagem está na nossa história. Já a segunda 

(chama da vida), exprime a essência dos trabalhos que realizo como Nityama; uso o segundo 

símbolo na minha indumentária. No canto, digo: subi e cheguei até os Devas. Representei os 

Devas com a figura do mundo, pois, os vejo como anjos que cuidam de todos nós.   

A imagem de uma pessoa ajoelhada equivale também a uma passagem do canto, 

quando falo: roguei de joelhos pelos meus amores; que quer dizer, os filhos, os amigos, os 

menos esclarecidos. O sol representa os Magos, eles fazem parte do transcendental das 

Nityamas; nós acendemos a chama da vida no turigano; somos uma espécie de guardiões 

desse ritual.  

Trouxe a imagem de um caminho, pois tia Neiva contava que uma Nityama 

harmonizada tem a possibilidade de limpar os caminhos, ou seja, as energias negativas. Ela 

nos comparava com vassouras que tem a função de limpar o ambiente. No canto, saúdo Jesus, 

e concluo me reportando ao Pai Seta Branca. A cor rosa da minha mandala representa o amor 

incondicional; as bolinhas que a enfeita, caracterizam as cores das nesgas da indumentária da 

Nityama.  
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No cotidiano do trabalho espiritual às dificuldades também são recorrentes. Vou 

abordar um assunto da época que eu era criança; o templo ainda ficava no bairro Seminário, 

onde morei também. Eu, minha mãe e meu irmão, andávamos tranquilamente na rua, 

fazíamos o trajeto para o Vale e nunca tivemos problemas com as pessoas. Contudo, no 

período que fiz o ensino fundamental II, o templo mudou para o sítio São Vicente, ficou 

distante, e tínhamos que pegar um ônibus. Na lateral do ônibus tinha o nome Vale do 

Amanhecer, e por isso sofri muito bullying. Um dia, os colegas da escola me viram dentro do 

ônibus e não queriam mais fazer as atividades comigo; eles diziam que eu estava fazendo 

macumba. Na aula de educação física, não conversavam mais comigo e não queriam que eu 

continuasse no time de voleibol da escola. Lembro que na saída da escola, uma aluna gritou 

para todos ouvirem que eu era do Vale do Amanhecer. Naquela época, eu não sabia me impor 

como sei agora, então, eu entrava no ônibus, deitava no colo do meu irmão ou inclinava nas 

cadeiras para não ser vista pelos colegas na rua. Meu irmão não entendia a minha atitude, só 

depois foi que contei para ele. Eu estava na adolescência, um tempo que necessitava fazer 

amizades, mas alguns amigos foram bem restritos comigo.  

No Vale, a maior dificuldade que passei diz respeito ao pertencimento a uma 

falange missionária diferente das demais, ou seja, para vestir a indumentária da Nityama a 

mulher deve ser solteira; a Nityama Madruxa é quando a mulher tem filhos ou é casada. 

Iniciei nessa falange quando criança, só que no meu templo o presidente só libera para vestir a 

indumentária de Nityama Madruxa se passar primeiramente pelo matrimônio. Ele fez uma 

reunião conosco e disse que só podia vestir a indumentária de Nityama Madruxa se casasse no 

religioso. Cada templo externo tem autonomia para lidar com as suas realidades. Quando tive 

a minha primeira filha, algumas Nityamas disseram que eu tinha que me adequar a Nityama 

Madruxa; pessoas que vem de outros templos externos, me disseram que se eu não posso 

vestir a indumentária da Nityama Madruxa, eu devia deixar de ser Nityama, uma vez que eu 

já tive um companheiro e tenho duas filhas. Por esse motivo já fui várias vezes criticada. 

Enfim, continuo vestindo a indumentária de Nityama porque recebi a liberação do presidente 

do templo. 

No trabalho espiritual, tive que dar respostas chatas a algumas pessoas; sempre fui 

bem acolhida na falange, e quero ser Nityama até morrer. Outro fato é que tenho travado uma 

batalha comigo mesma sobre a minha mediunidade. Como disse anteriormente, a princípio eu 

era doutrinadora e depois incorporei. Eu ainda estou aprendendo a lidar com algumas 

dificuldades pessoais em relação à Doutrina; ainda tenho medo de participar de determinados 

rituais de incorporação e de ficar com os olhos fechados. Desde criança, tinha medo de 
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algumas incorporações; ainda preciso me trabalhar para superar essas barreiras.  

Como fui Nityama pajé, os mantras fazem parte da minha história de vida; 

frequentei muito o trabalho da vozinha Marilú, e não poderia escolher outro mantra, senão, 

Chulinhas da Vó Marilú.  Nesse sentido, representei o meu quadro com o coração da vozinha 

Marilú, uma forma de expressar o amor dela com os seus netinhos; sinto que ela abraça todos 

nós. Coloquei também as palavras amizade e companheirismo em relação aos nossos 

encontros do CRB, porque somos todas conhecidas, mas depois destes, percebi que nossas 

amizades ficaram mais fortalecidas. Tivemos mais entrosamento com as histórias e com as 

vivências das colegas e irmãs de falanges. Eu e Ísis somos da mesma falange, mas foi aqui 

que nós ficamos mais próximas, mais amigas. Nos nossos encontros do CRB prezamos o 

companheirismo, e esse mantra tem muito a ver com isso.  

Na síntese integrativa, narro que a minha raiz é a família; minha mãe, sem ela eu 

não estaria aqui, e o meu irmão Pedro, que sempre foi como um pai para mim; eles são 

presença constante na minha vida. O meu tronco, ou seja, os motivos que me fazem ficar de 

pé são as minhas duas filhas, e são os meus frutos também.  

Tento pensar sempre positivamente; não tenho inimigos. Preciso aprender a ser 

mais paciente e tolerante. Eu tenho um sonho, que é ter a minha independência financeira, e 

ter a minha própria casa para morar com as minhas filhas. Pretendo fazer uma faculdade e 

também ver as minhas filhas crescerem com saúde, serem pessoas de bem como eu sou. 

Vejo esse CRB como um trabalho espiritual; a cada encontro saio daqui refletindo 

as histórias das demais participantes, levo um pedacinho delas que tem me deixado mais forte. 

Para me reportar ao papel da mulher no Vale, escolhi Mãe Magdala. Em sua 

maioria, as mulheres são missionárias que conduzem as cortes, ou seja, emanam e 

harmonizam para que os trabalhos possam acontecer da melhor forma possível.  

Como mulher, me sinto realizada em vários trabalhos, principalmente quando 

represento a falange das Nityamas. Os homens são os responsáveis por praticamente todas as 

aberturas dos trabalhos, todavia não conseguem obter êxito sem a ajuda das mulheres 

(Ninfas). Eu moro na comunidade do Vale do Amanhecer, mas geralmente a convivência com 

os demais se dá quando vou até o templo e desempenho o meu papel como missionária, entre 

eles, estudo, sou mãe, trabalho materialmente, cuido da casa, tenho uma vida social.  

 

5.7  Família, espiritualidade, legado          

 

Meu nome é Thaís Cristina Cintra Athanázio. Minha mãe foi espírita Kardecista; 
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em casa, líamos o evangelho Segundo o Espiritismo de Allan Kardec, romances espíritas e 

textos psicografados. Quando cheguei ao Vale do Amanhecer, já tinha familiaridade com 

temas como reencarnação, espíritos amigos, mentores, Chico Xavier, obsessores e etc.  

Conheci o Vale no ano de 2008 por intermédio do meu irmão. Quando ele 

ingressou eu não sabia do que se tratava a doutrina, fiquei preocupada e resolvi saber onde ele 

estava envolvido, e lá fiquei; me tornei paciente, e logo desenvolvi a mediunidade. Me sinto 

em casa, é como se já fosse sempre ninfa do Vale. Prestar a caridade, doutrinar, procurar se 

melhorar, acreditar no amor ensinado por Jesus, entender a lei do carma, e trabalhar na lei do 

auxílio é algo lindo. Existe uma diferença muito grande entre a Thaís de antes e depois do 

Vale, de ser ninfa, de se descobrir filha do Pai Seta Branca.  

A família me apresentou a espiritualidade, e hoje, vivo na comunidade do Vale do 

Amanhecer do Crato, totalmente inserida nos trabalhos espirituais. Nesse sentido, busco 

educar e dar exemplo aos meus filhos, pois acredito que é a minha missão, meu propósito 

nessa existência.   

O colete e a lança retratam a minha experiência religiosa. O colete entrou comigo 

no castelo de iniciação Dharman Oxinto nos meus braços e saí vestida nele. Lembro 

perfeitamente do ritual, O meu plexo foi preparado com ele, então me vem um filme na mente 

eu entrando com ele e após algumas horas, saí do castelo de iniciação e aquela corte imensa 

imantrando, e eu morrendo de chorar. Lembro também que encontrei com a minha 

coordenadora, então me remete essa emoção; é o meu escudo, eu sou apaixonada pelo meu 

colete. Todas as consagrações que já realizei: elevação de espada, centúria, estão expressas 

nele também. A minha lança, é um importante acessório da roupagem de Grega.  

Quando foi para escolher a falange missionária, eu dizia que a única que eu não 

queria era a Grega, porque a minha cunhada já era, e falava também: não sei para que tanta 

Grega na família! Foi então que, fui conversar com Mãe Yara e pedi que ela mostrasse dentro 

de mim a minha falange, e quando ouvi a história e o canto da Grega, chorava que parecia que 

tinha uma torneira atrás dos meus olhos que molhava a minha roupa. Eu disse: tá bom Mãe 

Yara, eu já entendi, tá tudo certo!  

Certa vez, recebemos uma mensagem que temos a missão de abrir caminhos para 

que os outros possam passar; a lança da Grega tem a função de rasgar o véu da negatividade, e 

isso ficou muito forte dentro de mim. Eu fui sempre mandona, muito pra frente, sempre da 

prática, acho que a ação é soberana. Então, a guerreira sempre existiu, eu só não entendia de 

onde ela vinha; se era apenas de um jeito mandão de filha mais velha, alguma coisa desse 

tipo; a roupagem de Grega se encaixou como uma luva na minha vida.  
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Tive uma grande emoção que foi a minha filha Valentina escolher ser Grega. Vivo 

dizendo para ela: filha não corre com a lança na mão; filha se comporta! Você está com a sua 

indumentária; explico para ela o que isso quer dizer.  

Sempre que uso a minha lança, como por exemplo no alabá que é ao ar livre, 

quando me posiciono atrás do apará, finco a lança no chão. Aquilo para mim era o – 0 -, e 

muito tempo depois chegou uma mensagem do Cavaleiro Vermelho (entidade espiritual que 

assiste as Gregas), dizendo que onde uma Grega fincar sua lança, haverá um Cavaleiro da 

legião com ela. Essas revelações são muito lindas, mas na nossa missão, temos que ter 

responsabilidade e levar as coisas a sério. Ser uma Grega missionária é ser corajosa, mas 

acima de tudo buscar a evolução, colocar o amor na frente.  

Em relação ao canto da Grega, narro-o em vários rituais, entre eles, leito 

magnético, entrega das energias, abatá, alabá, porque sou Grega sol. Para demonstrá-lo na 

mandala,70 usei vários elementos. O fundo da minha mandala é marrom porque pensei na 

terra. Sinto vontade de sentir o chão quando estou de Grega; quando estou de indumentária 

procuro usar sandálias apropriadas, por isso, não uso sandálias com salto alto. A Grega abre o 

canto invocando o Deus Apolo: “Oh Deus Apolo!” A gente já começa chamando por ele. Em 

seguida, falamos no Cavaleiro Vermelho, que o represento com o Cavaleiro da Lança 

Vermelha, apesar de serem entidades distintas, pois ainda não temos a imagem do Cavaleiro 

Vermelho pintada, temos que galgar mais bônus. No canto, digo também: “aqui me tens firme 

ao Cavaleiro Vermelho que ainda repousa sobre as nuvens luminosas de Atenas”. Trago a 

força da nossa mãe linda e maravilhosa, a grande Khali, a Abariana Verde, que testemunhou 

os poderes de Policena, nossa sacerdotisa, sobre as ondas dos grandes mares.  

Quando narro o canto, costumo visualizar as ondas gigantescas do mar; fico 

imaginando a mão de Policena, sempre consigo ver assim. Tenho uma ligação muito forte 

com as duas mentoras. Coloquei Pai Seta Branca no centro da minha mandala, porque ele 

mudou a minha vida; sem a visão dele, não teria o conhecimento desse todo, o chamado para 

tudo isso. Represento as gotinhas douradas como a força do sol, do Deus Apolo, vários 

solzinhos, meio sol, meio flor, as pérolas dos santos anjos, dos santos espíritos, que representa 

a minha mediunidade da Grega sol. Coloquei florzinhas que representam o bordado da nossa 

capa; já as lantejoulas são os pontos de força do nosso vestido, ficam dentro de sianinhas no 

formato de quadrados. Os bordados com lantejoulas precisam ter manutenção, não são 

simples enfeites, elas armazenam toda a parte brilhosa de nossa indumentária, na verdade, das 

                                                 
70 Ver a mandala da Grega Thaís no capítulo 2. 
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indumentárias das demais falanges; elas são depósitos de cada trabalho que realizamos; assim 

como a capa, tudo armazena energias.  

Expressei o Pai Seta Branca no centro da mandala, e as pérolas que ele distribui 

para nós. O canto é justamente pedindo a ele: “Oh Nosso Pai, vem trazer a boa sorte aos 

nossos irmãos”. Eu sou muito de visualizar, acredito que uma doutrinadora tem que buscar a 

imagem. Minha mãe me ensinou assim para fazer a Ave Maria; imaginava a virgem 

santíssima grávida, então, trago isso da minha educação, de imaginar quando estou falando, 

me ajuda muito na doutrina, me ajuda quando estou fazendo meu canto, minha emissão. 

Tenho imagens específicas para cada elemento da visualização. A guia missionária das Gregas 

é Abariana Verde, digamos que Policena é mentora de Abariana Verde, e a gente precisa de 

um pouco mais de bônus para chegar até ela. Porque eu sei disso? Porque participei da bênção 

de falange missionária, e a gente não tinha bônus para ouvir a mensagem dela.  

O canto da falange das Gregas representa identidade, significa voltar para casa; a 

nossa herança transcendental está muito ligada a ação. Quando fiz o curso de reciclagem, 

minha mediunidade ficou mais sensível, antes dele eu não sabia identificar uma vibração. Ser 

uma Grega missionária é ser guerreira, corajosa, respeitável. Sobre a minha indumentária, uso 

um ombro nú, e quando eu ainda estava no templo de origem (Petrolina-PE), cheguei a ouvir 

uma indelicadeza de um mestre; respondi para ele que era a mente maldosa de quem estava 

olhando, e que se ele olhasse de verdade para uma Grega, nunca viria sensualidade, e sim, 

uma guerreira portando suas armas (indumentária e acessórios que a compõe). Não permito o 

desrespeito com a figura feminina, há um emponderamento que eu queria que todas as Gregas 

pequenininhas, jovens e mais adultas tivessem; é algo que está impregnado em mim; nunca 

virão uma Grega sensualizando só porque usa uma indumentária com o ombro nú; não 

permito comentários desse tipo. A indumentária significa uma armadura, respeitar é bom, 

nunca será usada para fazer charminho, pois faz parte da nossa essência, e mostramos tudo 

isso com conduta e firmeza nas nossas ações.  

Sobre as dificuldades vivenciadas no cotidiano dessa Doutrina, meus colegas de 

trabalho gostavam de perguntar como era no Vale; tinham muitas curiosidades. Eles 

perguntavam se baixava um santo em mim, só que eles me respeitavam, pois eram meus 

subordinados. Eu dizia para eles que não tinha nada demais, porque a primeira coisa que uma 

pessoa se depara quando vem até o Vale do Amanheecer e adentra o templo, é com a imagem 

de um Cristo acolhedor, então o lugar já diz que é do bem.  

Tive um colega da faculdade que passou como paciente no trabalho de alabá, 

coincidentemente nesse dia eu participei desse trabalho; percebi que ele não se concentrou no 
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atendimento, pois ficou surpreso em me ver com a indumentária da Grega. Posteriormente, 

tivemos oportunidade de conversar a respeito da Doutrina, e ele logo perguntou sobre as 

indumentárias que vestimos. Fiquei surpresa também com umas amigas depois que eu já 

estava residindo na comunidade do Vale do Crato, alguém fez uma postagem no Facebook 

doe adeptos vestidos nas indumentárias; eu tenho muito cuidado com essas coisas, não gosto 

de me expor com o uniforme no trabalho espiritual; levantar vibração para as pessoas que não 

entendem a dinâmica da Doutrina, pois os conceitos acabam se chocando. Enfim, foi logo no 

término da separação do meu primeiro casamento; minhas colegas ficaram chocadas porque 

eu estava com a indumentária de Grega que é branca e o pente tem véus brancos, então, elas 

deduziram que eu estava vestida com uma roupa de noiva. Perguntas surgiram: que roupas são 

essas? Quem são essas pessoas? Você está bem? Você está feliz? Isso é de Deus?  

Passei também por uma situação com a minha ex-sogra e cunhados. Eu e meu ex-

marido ingressamos no Vale de Petrolina-PE, e ela me disse que já conhecia a Doutrina. 

Então, disse que conhecia pessoas que tinham desistido da Doutrina e que coisas ruins tinham 

acontecido. Questionamentos surgiram sobre o nome da princesa dele (mentora); a família 

não aceitava que ele usasse uma placa no uniforme com um nome feminino. Eu aconselhava 

eles irem ao Vale para conhecer melhor a Doutrina. É complexo a gente desfazer as ideias 

preconcebidas das pessoas, e às vezes nos ofendemos com certos julgamentos.  

Um dia, li que nos princípios dos tempos Deus jogou na terra um grande espelho 

que se partiu em mil caquinhos, é como se cada espaço religioso fosse um caquinho, então, 

não podemos dizer que só a nossa religião é certa, pois no final, teremos que juntar todos os 

caquinhos e formarmos o espelho. Teremos que nos unir, porque somos filhos do mesmo Pai. 

Não concordo quando afirmam que o encontro do outro está errado só porque foi diferente 

dos demais.  

No Vale, somos todos jaguares, mas como a minha origem não é Patário, quando 

cheguei ao templo do Crato em 2015, e passei a residir na comunidade, senti uma resistência, 

um ciúme nos olhares, principalmente das mulheres. Algumas pessoas diziam: é a Grega de 

Petrolina. Procurei conquistar essas pessoas, e os olhares atravessados foram se desfazendo. 

Um dia, uma ninfa perguntou: que legal! Você veio fazer escalada? E quando vai embora? Eu 

disse: ninfa, você está me mandando embora? Aqui é a casa do Pai Seta Branca! Teve isso, ou 

seja, uma mulher sozinha e com duas filhas. Por ser uma comunidade, senti também a 

fragilidade de algumas pessoas, por acharem que moramos no mesmo lugar, estamos sempre 

no templo, se acham íntimas e no direito de entrar na nossa privacidade; nesse contexto, eu 

sou uma pessoa muito reservada. Já na falange das Gregas, me senti acolhida; a gente partilha 



227 

 

 

os trabalhos, sempre foi muito bacana.  

O hino mântrico que mais gosto é Ave Maria. Visualizo esse mantra com duas 

mãos em forma de prece e um bebê que representa o filho dela. Quando criança, minha mãe 

me ensinou a rezar. Ela não imaginava que ia ter dois filhos doutrinadores; o doutrinador 

precisa trabalhar muito a percepção. Quando rezávamos a Ave Maria, ela pedia que a gente 

visualizasse a mãe de Jesus grávida. Trago das minhas experiências religiosas anteriores a 

sintonia com a Virgem Santíssima. Tenho a imagem dela na minha casa e canto o mantra para 

os meus filhos. Na doutrina que faço na mesa evangélica, procuro mencionar o nome dela, 

porque penso que o espírito sofredor precisa do colo da mãe. O meu quadro é uma 

homenagem que faço a Virgem Santíssima.  

Minha síntese integrativa representa - evolução: permanente crescimento. As 

raízes que me nutriram ao longo da vida, tudo o que acredito e passo para os meus filhos, são 

os meus pais. A minha mãe sempre gostou muito de ler; ela é uma enciclopédia viva, e gosta 

de partilhar as coisas comigo e com os meus irmãos. Se hoje não passo aperto numa roda de 

conversa, é porque ela me preparou muito nesse sentido. O meu pai é muito da palavra, da 

honestidade, a coisa do ser honrado, e isso é muito forte em mim. No caule – as minhas forças 

são os meus filhos. Às vezes eu pensava: levantar para quê? Porque tenho as crianças. Eu não 

os coloquei como frutos, porque não os encaro como conquista. Acho que os ganhei antes de 

merecer, são os meus presentes. Os amigos, vocês são as amigas, são as irmãs de Doutrina. 

Uma conquista: antes eu não era boa para perdoar, fui aprendendo que a gente não precisa 

carregar esse fardo. Quando perdoamos, cortamos um fio negativo, e conseguimos olhar para 

frente. Passei por algumas dificuldades, e o Pai Seta Branca me ajudou muito e meus 

mentores também. Antes de chegar ao Crato, minha vida era muito sofisticada, e passei por 

algumas provas para conquistar isso. A simplicidade era um sonho, eu queria ver as minhas 

filhas brincarem com todas as crianças, pois quero que elas enxerguem as pessoas como 

pessoas. Os sonhos - ver os meus filhos felizes e realizados. Hoje, não moro perto dos meus 

pais. Eu desejo muito que os meus filhos façam ótimas escolhas na vida, e de preferência que 

fiquem perto da mamãe. Foram muitas mudanças que ocorreram comigo, há uma Thaís antes 

e outra depois do encontro com o Pai Seta Branca. Sei que ainda preciso melhorar muito, mas 

estou galgando o meu caminho. 

Elejo Mãe Yara para falar do papel da mulher na Doutrina, ela possui relevância 

central. Além do feminino, representa também o masculino, pois é a mãe de todos os 

doutrinadores. Por exemplo, para trabalhar no Oráculo é preciso que a mulher se submeta ao 

curso de cultura, ou seja, cada mulher (Ninfa) que trabalha com os ajanãs representa Mãe 
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Yara.  

No Vale, Já tentei me esquivar de vários compromissos. O mestre Tiago, meu 

marido tem a função de instruir, orientar os comandantes. O meu sogro e sogra são 

responsáveis pela Doutrina, e por isso muitas pessoas me diziam: você está ciente que 

também terá uma responsabilidade de nora? Que terá que acompanhar seu marido? Nesse 

sentido, foi Mãe Yara que aos poucos me sensibilizou e hoje tenho um papel de coordenar 

uma vez por mês a reunião das mulheres (Ninfas). É o momento que paramos para falar da 

Doutrina, de nós, do trabalho com as falanges missionárias, abatás, e no meu coração essa 

reunião é conduzida com o amor dela.  

Assumi também a responsabilidade de um Abatá especial, e para isso preciso estar 

sempre dialogando e reunindo as Ninfas. No Vale, a mulher abre os caminhos, cumprimos um 

papel de asteio.  Os comandantes não assumem trabalhos sem a formação das mulheres, como 

por exemplo, no Oráculo, Cruz do caminho, Entrega das Energias da Estrela Candente, etc. 

Na Imunização precisa de uma quantidade significativa de mulheres com suas indumentárias 

de falanges missionárias.  

A mulher tem o poder da cura, desde que ela esteja harmonizada e tenha abertura 

para ser instrumento da espiritualidade. Um Adjunto (homem) para ser completo precisa de 

uma Ninfa e madrinha. O sagrado feminino é muito utilizado na riqueza que cada mulher traz 

na sua bagagem e vai sendo ressignificado nos rituais.  

Temos 19 falanges femininas e apenas duas masculinas. Sabemos que o homem 

também possui sua importância, mas tem coisas que só a mulher resolve, estamos sempre em 

evidência. Acho muito limitado comentários do tipo: no Vale a mulher não tem vez. Não 

comandamos os mesmos trabalhos que os homens, todavia, temos responsabilidades tanto 

quanto eles possuem. Na verdade, funcionamos numa dinâmica de partilhas de grandes 

tarefas, e o nosso papel é completo. 

 

5.8  Percursos construídos no convívio familiar e religioso  

 

Meu nome é Natália Jéssica L. Mascarenhas. Pertenci à Igreja Católica; fui 

batizada com 01 ano; fiz também a primeira comunhão e a crisma. Com 18 anos ingressei no 

Vale do Amanhecer, e atualmente tenho 25 anos. Nunca tinha conhecido outra religião, pois 

era satisfeita no catolicismo. Tive um namorado, hoje, meu marido e mestre que começou a 

frequentar a Doutrina sozinho; a princípio, eu não queria muito que ele fosse até o Vale. Até 

então, eu não conhecia e nunca tinha ouvido falar do Vale do Amanhecer; certo dia, ele 
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decidiu ingressar. Eu disse: porque você não fica só como paciente? Mesmo assim, observei 

que desde o início, ele diminuiu as bebidas alcóolicas, pois se transformava quando bebia, e a 

sua mãe sofria muito com isso.  

Ainda como paciente, ele decidiu que não ia mais ingerir bebida alcóolica; isso 

aconteceu uma semana antes da festa da ExpoCrato. Eu nunca gostei de alcool, mas, na 

referida ExpoCrato, bebi os sete dias da semana. Mainha dizia: o que foi isso? O seu 

namorado parou de beber, e agora quem está bebendo é você? Eu não entendia o que estava 

acontecendo, e comecei a ajudá-lo nesse sentido. Então, fui para o Vale, passei nos trabalhos 

como paciente, senti que alí era o meu lugar, e num belo domigo fiz o teste mediúnico. Senti 

imensa emoção quando os doutrinadores fizeram o convite da entidade para ver quem ia 

incorporar.  

As experiências religiosas que desenvolvi na doutrina, me ajudaram a melhorar 

principalmente numa questão que Thaís falou em sua narrativa; antes eu era uma adolescente 

muito pirracenta, e a doutrina me ajudou nesse sentido. Porém, quando ingressei vivenciei um 

ano um tanto difícil no relacionamento com o meu mestre. Nunca pensei que fosse passar pelo 

que passei, mas, evitava fazer comentários para que as pessoas não vibrassem negativo nele. 

No dia 31 de dezembro, data da bênção do Pai Seta Branca no templo, Pai Tiãozinho 

incorporou e entregou um símbolo para os presentes; ele o chamou de estrelas; em seguida 

descobri que estava grávida. Meu pai tinha falecido há dois meses, então o meu filho Kauê foi 

realmente a nossa estrela que a espiritualidade nos presenteou naquela bênção, e que me 

ajudou a ser a pessoa que sou hoje.  

Hoje, sou uma pessoa mais calma diante do que eu era, superei o falecimento do 

meu pai, algo que muitas pessoas na sociedade agiriam de forma diferente. Para representar a 

minha experiência religiosa, escolhi a Guia Missionária Avacely Vermelha; ela mudou 

totalmente a minha vida depois que recebi o quadro da sua pintura; quando estou trabalhando 

no templo, busco a energia dela, visualizo o seu rosto. Muita gente diz que vê a guia 

missionária; eu não conseguia vê-la, apenas sentia a presença.  

Quando as coisas acontecem para eu ficar triste, com raiva, desviar o meu 

pensamento, imagino o quadro dela e consigo me acalmar. Outro símbolo que escolhi foi a 

palhinha, ela diz respeito a um ritual que sempre participo no primeiro domingo de cada mês 

(bênção do Ministro Patário). Sempre carrego a palhinha comigo dentro da minha carteira. 

Já ouvi várias pessoas dizerem que a filiação ao Vale se dá pelo amor ou pela dor; 

não me encaixo em nenhum desses dois papéis, pois no primeiro momento não tive aquele 

amor de dizer que seria lá que eu ia passar o resto da minha vida; frequentava mais para 
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acompanhar o meu namorado que hoje é meu marido. Já o meu marido entrou pelo amor, 

ficou encantado e disse: é aqui que eu quero ficar. Eu vinha mais para acompanhá-lo, e ele 

dizia: você tem vontade de entrar no Vale? Eu dizia: não! Mas, também não ia mais para a 

Igreja Católica. Todo domingo eu vinha para a palestra, então, num determinado domingo 

senti vontade e fiz o teste mediúnico. O teste foi um dos momentos mais importantes para 

mim; eu pensava que ia ser apará devido a energia que se manifestou tão forte.  

A princípio, tive preconceito com a doutrina, porque, antes eu era católica, e não 

comentei com as pessoas do convívio sobre essa decisão; eu ia para o Vale escondido do meu 

pai; para participar dos trabalhos no sábado a noite, sempre dizia em casa que ia para um 

aniversário, até que meu pai disse: que tanto aniversário é esse? No dia da minha iniciação, eu 

disse que ia dormir na casa de uma colega para fazer um trabalho da faculdade. Quando 

resolvi compartilhar com meu pai que tinha entrado no Vale, ocorreu uma briga; ele não 

aceitou, disse logo que era macumba. Eu respondi: painho, pois eu vou para o Vale; é de lá 

que eu gosto e vou continuar frequentando. Considero esse acontecimento uma das maiores 

experiências religiosas que vivi.  

Teve um tempo que meu pai começou a beber, antes era apenas socialmente, mas 

depois não conseguia parar. Ele trabalhava num posto e de madrugada procurava os bares para 

beber; não conseguia comer, e chegou a beber vinagre para passar a vontade do álcool. 

Tivemos que botar atestado no trabalho para pensarem que ele estava doente, mas, os patrões 

descobriram essa situação. Ali não era mais meu pai; a família ficava trancada em casa, e ele 

ficava na grade da janela, pedindo bebida as pessoas. Um dia, meu mestre que é apará chegou 

na minha casa e meu pai estava deitado no sofá com a fisionomia irreconhecível; ao pegar na 

mão do meu pai, iniciou-se um trabalho espiritual. Quando concluí o trabalho, meu pai estava 

bem melhor, e a minha família ficou sem acreditar. Ele disse: o que foi que aconteceu? Depois 

desse trabalho tive mais fé na espiritualidade. Este ocorrido foi na véspera do natal, e no dia 

24 ele foi conhecer o Vale, passou como paciente e começou a ter respeito e adquiriu outra 

visão da doutrina. Após dois anos, meu pai adoeceu e retornou aos trabalhos do Vale, 

começou a perder os movimentos dos pés e tinha tonturas; fazia vários exames e no 

diagnóstico não constava nada. Então, pensou ainda em passar uns tempos por lá, mas a 

minha família tinha preconceito e não aceitou.  Ele foi internado, perdeu todos os 

movimentos, a fala, e no dia anterior do seu aniversário, eu estava trabalhando nos tronos e 

Mãe Tildes me pediu para entregar uma rosa espiritual para ele. Dei o recado e ele olhou para 

mim e sorriu. Meus irmãos viram aquela cena, ficaram sem entender, pois ele não se 
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comunicava mais conosco. Após dois meses do ocorrido meu pai faleceu. Estar no Vale 

naquele momento foi muito importante, aprendi a ser forte como não imaginaria ser.  

Muitas pessoas da família me culparam pela doença do meu pai; disseram que o 

motivo tinha a ver com a minha vinculação a doutrina; foram muitos julgamentos comigo. 

Passei um momento muito difícil comigo mesma, me senti culpada, pois ficava pensando que 

devia ter enfrentado todos e ter levado ele para fazer um tratamento espiritual.  

Sobre a escolha da falange, não tive alguém para me orientar, apenas as pessoas 

me diziam que eu observasse as falanges missionárias. Escolhi a falange das Nityamas após a 

consagração de elevação de espadas; eu estava numa escalada, vi uma Nityama e conversei 

com ela; fiquei encantada, e logo senti que era a minha falange. Na consagração do 1º de 

maio, nos reunimos na casa da regente Alana; antes de sair em corte para a estrela candente 

fazemos um lanche; essa data é muito importante para nós; é o momento que sentimos a união 

das Nityamas. Um dos trabalhos que mais me identifico no Vale é o abatá; sinto a presença 

das energias e busco mentalizar cada emissão e canto.  Já passei um ano afastada da doutrina, 

pois não sentia mais as energias; quando retornei já havia tido o meu filho. Algumas pessoas 

me olhavam e diziam que eu não podia ser Nityama, porque já era mãe; conversei com o 

mestre Tavares e ele me disse que eu devia seguir o meu coração, e que eu só podia vestir a 

indumentária de Nityama Madruxa quando eu casasse no religioso. Nesse sentido, ainda hoje 

sinto indiferença por parte de algumas pessoas, mas ainda vou realizar esse sonho. 

A minha avó é muito católica, conheceu a doutrina antes de mim, mas não aceita 

que eu seja do Vale. Por este motivo sofri quando o meu filho nasceu, pois quando eu ia para 

o Vale, ela ficava com ele, porém vivia me dizendo: o que você faz no Vale do Amanhecer? 

Você deveria ir para a igreja; você não reza! Ela o leva para as novenas da sua igreja. Um dia 

o meu filho disse para ela que não ia para a novena, pois gostava era do Vale. Enfrento essas 

pressões com a família, tem horas que não sei como agir. Quando foi para batizar meu filho 

foi um tanto constrangedor; conversei com meu marido e decidimos que se somos 

espiritualistas, então, nosso filho teria que ser batizado na nossa doutrina. Contudo, quando 

meu filho crescer terá liberdade para escolher o caminho dele.  

As Nityamas possuem três cantos. Para representá-lo na mandala escolhi o 

primeiro canto, porque me identifico mais com ele, embora narre mais o segundo. Para 

representar os vários elementos do canto, expus imagens do mundo, da chama da vida; uma 

pessoa fazendo uma invocação; o retorno do homem para Deus; duas mãos se unindo, pois 

estas representam a firmeza do propósito da Nityama. Posso fazer o segundo canto no leito 

magnético, no alabá e no abatá, exceto na chama da vida. 



232 

 

 

Além das dificuldades que enfrentei com meu pai e os familiares, houve um 

tempo que me senti muito cobrada pela regência, para que eu cumprisse mais escalas da 

falange; às vezes eu recebia mensagens por telefone até de madrugada, me dizendo que os 

rituais estavam precisando da minha assistência. Eu não gosto de cobranças, nesse sentido, 

acho que a gente não está no Vale para ser cobrada. 

Um dia, ao participar do trabalho de mesa evangélica, um mestre me chamou 

atenção, e não gostei. Aprendi nas aulas de desenvolvimento que não se deve estar no Vale 

para corrigir os outros. Sou uma pessoa que procuro não conversar dentro do templo, para não 

atrapalhar os rituais.  

Como Nityama, participo também das cortes, e o mantra que mais me identifico 

se chama Luzes do céu. Quando canto, reflito cada pedacinho dele; o mesmo faz um 

apanhado da nossa vida. Esse mantra nos lembra que não estamos aqui na terra sozinhos; fala 

da família espiritual, e revela que ainda estamos aprendendo com a nossa caminhanda. Para 

mim, ele faz uma apresentação do Vale do Amanhecer, reforça que os abnegados espíritos 

estão aqui conosco em forma de luzes. Por este motivo, o expresso com uma lanterna, com a 

imagem de Pai João de Aruanda e com o símbolo do jaguar. O quadro que pintei significa 

uma porta que traz novas oportunidades e aprendizados. 

Desde a fundação a mulher é fundamental nessa Doutrina, uma vez que aconteceu 

por intermédio de uma mulher, e além da clarividente temos uma grande referência que é Mãe 

Yara. Em vários trabalhos, a participação tem a ver com a escolha de uma falange missionária. 

Cada falange tem um papel especial, a qual emana energias que contribuem para a efetivação 

dos rituais. No dia a dia, a mulher é convidada a exercitar o amor e partilhar as experiências.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



233 

 

 

6 EXPERIÊNCIAS FORMADORAS NAS NARRATIVAS TECIDAS COLETIVAMENTE: 

APRENDIZADOS E PROJETOS DE VIDA 

 

No contexto da Educação, a pesquisa (auto)biográfica 

amplia e produz conhecimentos sobre a pessoa em 

formação, as suas relações com territórios e tempos de 

aprendizagem e seus modos de ser, de fazer e de 

biografar resistências e pertencimentos (GOLDBERG, 

2017, p. 160). 

 

Neste capítulo, utilizando os procedimentos da análise textual discursiva 

(MORAES, 2003; MORAES; GALIAZZI, 2011) interpretamos as falas dos sujeitos da 

pesquisa, expressas nas narrativas da experiência religiosa apresentadas no capítulo anterior. 

Lembramos as questões que nortearam nossa pesquisa: Como as missionárias compreendem 

as experiências formadoras vividas no Vale do Amanhecer e quais as consequências das 

mesmas nas diferentes esferas da vida? Quais as dificuldades no convívio comunitário? O que 

dizem as narrativas sobre enfrentamentos de preconceitos e intolerâncias? Quais projetos de 

vida foram elaborados a partir das experiências formadoras no Vale do Amanhecer?  

Para responder tais questões, fizemos uma análise perspectivada a partir da 

seguinte triangulação: a) escuta sensível das narrativas dos sujeitos da pesquisa; b) diálogo 

com os interlocutores teóricos já anunciados na introdução; e c) registros do diário de 

itinerância em que constam pré-análises redigidas no trabalho de campo. 

 

6.1 Experiências formadoras no Vale do Amanhecer e suas consequências na vida 

familiar e profissional 

 

Iniciamos este capítulo com a citação da referida autora para informar o leitor que 

a pesquisa (auto)biográfica foi fundamental em todos os passos da pesquisa, nos permitindo 

planejar o CRB com vistas a inter-relação dos sujeitos que estão em constante formação. 

Para iniciarmos este item, nos debruçamos nos construtos de Josso (2010), e 

vimos que a categoria experiência formadora “[...] torna-se um conceito gerador em torno do 

qual vêm agrupar-se, progressivamente, conceitos descritivos: processos, temporalidade, 

experiência, aprendizagem, conhecimento e saber-fazer, temática, tensão, dialética, 

consciência, subjetividade, identidade” (p. 34), traços, estes, que são contemplados nas 

narrativas a seguir.  

Começamos, então, com a Maya Taynar. O título da sua narrativa é Meus 

Desafios, Minha Caminhada Religiosa. A mesma expressa uma marca identitária com as 
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demais participantes-narradoras da pesquisa – família, encontro com a Doutrina, 

pertencimento a outro segmento religioso, dúvidas, decisões e realizações. Observemos um 

trecho da sua fala:   

 

Quando eu passava nos trabalhos com os pretos velhos, ficava com vontade de 

pertencer ao Vale. Quando ia para a missa na igreja Católica, gostava, mas passei a 

ficar inquieta; me dava um desespero, e ficava me perguntando: eu vou passar aqui 

mais de uma hora sentada? Disse logo: não vou aguentar! Minha mãe não gosta 

muito da Doutrina, e por este motivo não queria que eu estivesse no Vale, mas eu 

falo para ela: você tem que agradecer, porque se não fosse a Doutrina, eu estava 

morta.  

 

 Diferentemente da maioria das demais participantes-narradoras que tiveram como 

referência a mãe, Taynar seguiu o seu pai num novo itinerário religioso, o Vale do Amanhecer. 

A princípio ficou dividida entre a mãe e o pai. Sua narrativa nos mostrou que as experiências 

formadoras não são ciclos fechados, pelo contrário, vivencia-se dúvidas, questionamentos e 

buscas, traduzindo-se em aprendizagens e “desaprendizagens”, fundantes para o permanente 

desenvolvimento do ser. “A experiência implica a pessoa na sua globalidade de ser 

psicossomática e sociocultural, isto é, ela comporta sempre as dimensões sensíveis, afetivas e 

conscientiais” (JOSSO, 2010, p. 49). Tais vivências trazem a marca do individual e do 

coletivo. A narrativa desta participante-narradora denota o ambiente religioso como aquele 

que protege dos caminhos tortuosos que a adolescência muitas vezes percorre devido às 

influências do meio. 

Já a trajetória familiar e profissional de Gersilar é marcada por andanças e 

desligamentos em que a experiência religiosa todo tempo se entrecruza na base familiar.  

 
Em 1990 mudei de Icó para o Crato, com o objetivo de fazer o ensino médio no 

Colégio Santa Teresa de Jesus. Foi então, que tive o meu primeiro contato com a 

Doutrina do Amanhecer, por intermédio de duas tias que desenvolveram a 

mediunidade logo quando o Vale chegou ao Crato. Para mim, tudo era novo, e o que 

mais me chamou atenção, foram os rituais que eram muito diferentes de tudo o que 

eu vivia, pois era católica. Em 1991, tive que deixar de frequentar o Vale, porque 

mudei para João Pessoa com o intuito de fazer cursinho pré-vestibular. Saí muito 

cedo do seio da família para estudar, tinha projetos acadêmicos, por este motivo, 

relutei muito para chegar ao Vale do Amanhecer. Não caminhamos sozinhos, isso 

tem muito a ver com o que eu queria e o desafio que me foi dado, mas, eu era um 

pouco egoísta, buscava as conquistas da minha individualidade sozinha, sem olhar 

para quem estava ao lado, como se eu não precisasse do outro. Hoje, vejo que 

preciso do outro para ser alguém.   

 

A fala de Gersilar traduz a compreensão de Josso (2010, p. 41), ao afirmar que 

“[...] as experiências formadoras são tanto as que alimentam a autoconfiança como as que 

alimentam as questões, as dúvidas e as incertezas. Gersilar acrescentou as suas experiências 

dois componentes importantes:  



235 

 

 

A renúncia e o resgate – quando fui embora, passei uns dez anos sem visitar a minha 

família, e tinha pouco contato com eles. Assumi tantos compromissos na falange das 

Gregas e com vários setores de trabalhos, principalmente quando morei em Brasília, 

que a Doutrina passou a ser a minha família, a minha base social. 

 

 Ao aceitar fazer uma “figura pública de si” (DELORY-MOMBERGER, 2008), 

Gersilar dividiu conosco as idas e vindas do Ceará, para a Paraíba e Brasília, e novamente ao 

Ceará, mais precisamente o Cariri. 

As experiências formadoras de Larissa, Iara e Janaylen são permeadas da presença 

de suas mães, possuindo assim, referências no encontro com a Doutrina: 

 

Comecei a frequentar o Vale do Amanhecer com a minha mãe. Na época, eu tinha 

apenas cinco anos. Minha mãe me levava para o Pequeno Pajé. Eu adorava cantar os 

mantras, entre eles, Chulinhas da Vozinha Marilú, e distribuía bombons para as 

crianças. Nesse período eu vestia apenas o vestido branco com a fita do Pequeno 

Pajé. Nas cortes, ingressei aos 12 anos. No dia do teste mediúnico da minha mãe, foi 

a primeira vez que eu vi uma Nityama. Falei para minha mãe: que princesa linda! 

Fiquei fascinada pela indumentária, porém, naquela época, as meninas só podiam 

vesti-la aos 12 anos. [...] O Vale é muito importante na minha vida. Ele me ensinou a 

ter respeito pelos outros e a exercitar o amor, a humildade e a tolerância, não apenas 

no trabalho missionário, mas na vida; e procuro passar isso para o meu filho! A 

minha mãe é um exemplo de missionária; ela é muito engajada nos trabalhos da 

Doutrina. Quando criança, eu sempre passava no trabalho de trono com a preta velha 

dela, que se chama Vovó Maria de Aruanda. Eu achava incrível como mainha se 

transformava quando estava incorporada; a forma como ela se entregava às 

mensagens, aquilo me auxiliava nos momentos difíceis. Tive depressão, e a Doutrina 

colaborou para que eu superasse essa dificuldade. Aos 16 anos fiz o teste mediúnico; 

sou apará, passando então, a vestir uma indumentária de Nityama lua, predominando 

assim, a cor prata. Apresento uma experiência que sempre vivencio: as festas 

ciganas no Vale; essa festa acontece no feriado de Corpus Chisti. Sou professora de 

dança cigana, gosto muito desse trabalho; através da dança se manipula muitas 

energias. Contudo, a minha ligação com a dança cigana está relacionada com um 

triste fato. Logo que casei, engravidei e perdi o bebê. Foi então, que conheci Sandra 

Albano, uma professora de dança cigana. Na época, ela pertencia ao Vale de 

Juazeiro do Norte, e compunha a falange missionária das Ciganas Taganas. 

Conversei com ela sobre o meu problema, a mesma me disse que a dança cigana é 

muito voltada ao espiritual, ao feminino, aumenta a autoestima e que ia me ajudar a 

curar a depressão. Ela me fez um convite para fazer parte do seu grupo, gostei da 

aula e permaneci. Curei a minha depressão com a dança cigana. Hoje, a dança é o ar 

que respiro. (Larissa)  

Tive uma avó paterna que se chamava Estefânia, ela faleceu há muito tempo. 

Quando tive depressão, ela me passou uma mensagem que eu deveria preencher a 

minha vida e não me envolver com tristezas. Minha libertação aconteceu quando 

passei a trabalhar no Vale do Amanhecer. Um dia, um preto velho de nome Pai Orion 

me disse que eu não ia mais sentir aquela tristeza, e o espírito que provocava minha 

depressão foi elevado para Deus. Senti como se tivesse nascido de novo. Destaco a 

minha mãe como uma pessoa fundamental, presença constante em minha vida. No 

Vale, me libertei de muitas coisas, pois era muito ciumenta, e ela sempre foi um 

ombro aconselhador. Um dia, trabalhando na Estrela Candente, senti que essa 

energia negativa passou no esquife, e uma paz tomou conta de mim. Outro 

acontecimento importante foi o auxílio que eu recebi da minha mãe e da 

espiritualidade, quando minha filha era bebê; ela não conseguia dormir. Agradeço a 

parceria da minha mãe, pois casei, tive dois filhos, me deparei com muitos 

obstáculos no meu casamento e separei. A família e a Doutrina foram meu conforto 

espiritual. Agradeço os ombros amigos, especialmente ao meu presidente, mestre 
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Tavares e sua ninfa Marília. Agradeço aos meus compadres e comadres, que são o 

mestre Fidel e a ninfa Denise; o mestre Roberto e a ninfa Rita, eles foram essenciais 

na minha vida. Tive o prazer de ver o meu avô materno Sousa ingressar no Vale e 

realizamos vários trabalhos juntos; ele já desencarnou. (Iara) 

A minha narrativa é reveladora de tristes e alegres recordações. Quando nasci, minha 

mãe já era do Vale do Amanhecer. Lá, fui batizada aos seis meses. Aos sete anos 

vesti a indumentária de Nityama; iniciei cedo nas cortes. Antes de fazer o teste 

mediúnico, eu gostava de assistir as aulas dos Devas, porque meu padrinho dava 

muitos exemplos do dia a dia dele, principalmente em relação às intuições que às 

vezes nos chegam e não damos tanta importância. Nesse período, aconteceram 

algumas coisas chatas comigo. Fiquei sem entender os motivos, tive desgosto da 

espiritualidade, e resolvi dar um tempo na Doutrina; comecei sair com algumas 

amigas, e conheci outras pessoas. Em seguida, eu e minha mãe nos mudamos para 

São Paulo. Lá me afastei ainda mais, porque o templo ficava distante da cidade que 

eu residia. Algumas vezes, consegui ir aos domingos para o Vale de São Paulo, só 

que ficava muito cansada, porque tinha que sair de casa cedo e chegava tarde, tendo 

que sair na segunda-feira às 5h da manhã para à escola. Foi um período que me 

afastei ainda mais da Doutrina. Às vezes, quando a gente sai do templo de origem e 

passa a frequentar outro templo, a gente se sente deslocada. Em São Paulo, não me 

senti acolhida, as pessoas são mais fechadas; me senti um peixe fora d’água. Já aqui 

no Ceará, fui há alguns templos e me senti à vontade. Quando regressamos para o 

Crato, minha mãe e o meu irmão sempre diziam para eu passar nos trabalhos, mas 

quando decidi fazer o teste mediúnico, não foi pelo intuito deles que já eram da 

Doutrina. [...] A minha mãe tem uma mediunidade aflorada; ela é muito sensitiva as 

energias, além de ser recepcionista, pertence à falange missionária Muruaicy. 

Quando eu era criança, ela me dizia que eu tinha que escolher uma falange. Com o 

passar dos tempos, o meu padrinho e a minha madrinha sempre me perguntavam: 

quando é que você vai fazer o teste? Conversei com o meu padrinho e ele me deu 

todo apoio. (Janaylen) 

 

A chegada de Iara ao Vale tem a ver com o enfrentamento de uma depressão. Após 

um período de intenso sofrimento ingressou na Doutrina. Das vinte falanges missionárias 

femininas, ela se identificou com as Mayas, e foi também regente da referida falange. É muito 

grata a sua mãe, presença permanente em sua vida. Como vimos, sua fala remonta aos 

acontecimentos que vivenciou em especial na Doutrina: dificuldades pessoais, superações, 

entre elas, a depressão, o ciúme e o fato de sua filha, quando bebê não conseguir dormir. 

Segundo Iara “é preciso ter gratidão às pessoas que fazem parte do meu caminho”, 

principalmente a sua mãe, parceira de todas as horas. Para ela, estar no Vale é confortar-se 

espiritualmente. Nos emocionamos com sua concentração para dar o melhor de si nos 

encontros. As comoções do grupo e as minhas foram intensas. Pedimos várias vezes que ela 

ficasse tranquila, se permitisse, e assim, se entregasse inteiramente, algumas vezes, dando 

uma paradinha, uma vez que as lágrimas queriam competir com a sua fala.  

Os familiares mais presentes nas experiências formadoras destas participantes-

narradoras são: avó, avô, tias, pai, sendo que a mãe e irmãos predominaram na inserção à 

Doutrina do Amanhecer. Nesse sentido, observemos a narrativa de Thaís a qual destacou o seu 

irmão e a de Natália que se deu pelo intermédio de um problema de saúde com o seu pai:  
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Conheci o Vale no ano de 2008 por intermédio do meu irmão. Quando ele ingressou 

eu não sabia do que se tratava a Doutrina, fiquei preocupada e resolvi saber onde ele 

estava envolvido, e lá fiquei; me tornei paciente, e logo desenvolvi a mediunidade. A 

família me apresentou a espiritualidade, e hoje, vivo na comunidade do Vale do 

Amanhecer do Crato, totalmente inserida nos trabalhos espirituais. Nesse sentido, 

busco educar e dar exemplo aos meus filhos [...] Quando foi para escolher a falange 

missionária, eu dizia que a única que eu não queria era a Grega, porque a minha 

cunhada já pertencia a essa falange. Até comentava: não sei para que tanta Grega na 

família! Foi então que, fui conversar com Mãe Yara e pedi que ela mostrasse dentro 

de mim a minha falange, e quando ouvi a história e o canto da Grega, chorava que 

parecia que tinha uma torneira atrás dos meus olhos. Eu disse: está bom Mãe Yara, 

eu já entendi! A lança da Grega tem a função de rasgar o véu da negatividade, e isso 

ficou muito forte dentro de mim. [...] A roupagem de Grega se encaixou como uma 

luva na minha vida. Tive uma grande emoção que foi a minha filha Valentina 

escolher ser Grega. Vivo dizendo para ela: filha não corre com a lança na mão; filha 

se comporta! Você está com a sua indumentária; explico para ela o que isso quer 

dizer.  (Thaís) 

Com 18 anos ingressei no Vale do Amanhecer, e atualmente tenho 25 anos. Nunca 

tinha conhecido outra religião, pois era satisfeita no catolicismo. Tive um namorado, 

hoje, meu marido e mestre que começou a frequentar a Doutrina, sozinho. A 

princípio, eu não queria muito que ele fosse até o Vale. Até então, eu não conhecia e 

nunca tinha ouvido falar do Vale do Amanhecer; certo dia, ele decidiu ingressar. [...] 

Teve um tempo que meu pai começou a beber, antes era apenas socialmente, mas 

depois não conseguia parar. Ele trabalhava num posto e de madrugada procurava os 

bares para beber; não conseguia comer, e chegou a beber vinagre para passar a 

vontade do álcool. Um dia, meu mestre que é apará chegou na minha casa e meu pai 

estava deitado no sofá com a fisionomia irreconhecível; ele pegou  na mão do meu 

pai, e iniciou-se um trabalho espiritual. Quando concluí o trabalho, meu pai estava 

bem melhor, e a minha família ficou sem acreditar. Ele disse: o que foi que 

aconteceu? Depois desse trabalho tive mais fé na espiritualidade. Este ocorrido foi 

na véspera do natal, e no dia 24 ele foi conhecer o Vale, passou como paciente e 

começou a ter respeito e adquiriu outra visão da Doutrina. Após dois anos, meu pai 

adoeceu e retornou aos trabalhos do Vale, começou a perder os movimentos dos pés 

e sentia tonturas; fazia vários exames e no diagnóstico não constava nada. Então, 

pensou ainda em passar uns tempos por lá, mas a minha família tinha preconceito e 

não aceitou.  Ele foi internado, perdeu todos os movimentos, a fala, e no dia anterior 

do seu aniversário, eu estava trabalhando nos tronos, e Mãe Tildes me pediu para 

entregar uma rosa espiritual para ele. Dei o recado e ele olhou para mim e sorriu. 

Meus irmãos viram aquela cena, ficaram sem entender, pois ele não se comunicava 

mais conosco. Após dois meses do ocorrido meu pai faleceu. Estar no Vale naquele 

momento foi muito importante, aprendi a ser forte como não imaginaria ser. No dia 

31 de dezembro, data da bênção do Pai Seta Branca no templo, Pai Tiãozinho 

incorporou e entregou um símbolo para os presentes; ele o chamou de estrelas; em 

seguida descobri que estava grávida. Meu pai tinha falecido há dois meses, então o 

meu filho Kauê foi realmente a nossa estrela que a espiritualidade nos presenteou 

naquela bênção, e que me ajudou a ser a pessoa que sou hoje. A minha avó é muito 

católica, e conheceu a Doutrina antes de mim, mas não aceita que eu seja do Vale. 

Por este motivo sofri quando o meu filho nasceu, pois quando eu ia para o Vale, ela 

ficava com ele, porém vivia me dizendo: o que você faz no Vale do Amanhecer? 

Você deveria ir para a Igreja; você não reza! Quando foi para batizar meu filho foi 

um tanto constrangedor; conversei com meu marido e decidimos que se somos 

espiritualistas, então, nosso filho teria que ser batizado na nossa Doutrina. Contudo, 

quando meu filho crescer terá liberdade para escolher o caminho dele. (Natália) 

 

Com Josso (2010, p. 47) vimos que, as narrativas de vida estão agregadas ao 

cotidiano, de diferentes formas, e a “[...] experiência simboliza atitudes, comportamentos, 

pensamentos, o saber-fazer, sentimentos que caracterizam uma subjetividade e identidades”. 

Ao remetermos as experiências formadoras no Vale do Amanhecer socializadas pelas 
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componentes da pesquisa, numa perspectiva coletiva, elencamos que a família esteve presente 

nos elementos que mais dialogam entre si: 

 

✓ Taynar: Através do pai chegou ao Vale do Amanhecer; Se afastou de amizades 

inadequadas; O Vale a ajudou a se recuperar de problemas relacionados a saúde.  

✓ Gersilar: Através de duas tias chegou ao Vale do Amanhecer. Além da família, 

o Vale representa a sua base social. 

✓ Larissa: Através da mãe chegou ao Vale do Amanhecer; ela é sua referência 

como missionária da Doutrina. 

✓ Iara: A mãe ingressou primeiramente no Vale do Amanhecer, e através dela 

conheceu a Doutrina. Sua mãe é presença constante na sua experiência formadora. 

✓ Janaylen: Através da mãe chegou ao Vale do Amanhecer. A mãe e o irmão 

possuem papel relevante na decisão dessa experiência religiosa. 

✓ Thaís: Sua mãe lhe apresentou à espiritualidade, e atualmente pertence ao Vale 

do Amanhecer (Diário de itinerância). Chegou a Doutrina por meio de seu irmão. 

✓ Natália: A primeira vez que foi até o Vale do Amanhecer, foi para acompanhar 

o namorado que estava ingressando. Todavia, foi por ocasião de problemas com 

álcool que seu pai enfrentou que ela se aproximou deste na tentativa de ajudá-lo. 

Conforme expressamos, as experiências formadoras em destaque agregaram em 

seu conjunto a família, ora enquanto fonte inspiradora, ora, com o intuito de ajudar na 

superação de problemas pessoais ou de parentesco.    

Na sequência, vamos conhecer as demais experiências formadoras das 

missionárias Nityamas, Gregas e Mayas em diferentes aspectos da trajetória religiosa.  

 

6.2 Experiências formadoras no Vale do Amanhecer e suas consequências na vida 

comunitária    

 

Para compreender a dimensão comunitária da experiência religiosa, buscamos o 

apoio de Croatto (2001), na obra As linguagens da experiência religiosa, ao afirmar que esta 

se apresenta por meio de uma linguagem que compreende múltiplas expressões no itinerário 

coletivo. Para Croatto (2012, p. 41-42), tal experiência é humana e se dá no conjunto da 
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vivência relacional, ou seja: 

 
a) Com o mundo (a natureza, a vida e o que a realidade oferece); b) Com o outro 

indivíduo; c) Com o grupo humano (todo ser humano está socializado, de uma forma 

ou de outra, em diferentes níveis: família, clã, etnia, bairro, município, estado, 

nação, clube, associação, fraternidade, Igreja, partido político etc). O trabalho (uma 

realidade que ocupa um terço do dia de cada pessoa), o transporte, a alimentação, os 

encontros e reuniões, as festas, os meios de comunicação, tudo “reúne” e socializa, 

ou seja, o indivíduo está sempre em sociedade. Essa característica da vida tem, como 

veremos, uma grande influência na “socialização” da experiência religiosa. 

 

Conforme expressa este autor, vimos que Taynar é uma Maya inteiramente 

dedicada aos rituais desenvolvidos com a participação de sua falange. Além desse 

compromisso é também uma recepcionista engajada: 

 

[...] Em algumas situações não é muito fácil dialogar com alguns pacientes, mas é 

mais difícil ainda com os médiuns. Às vezes, a gente dá uma opinião, 

principalmente para alguns comandantes de trabalhos, e não somos bem vistos, 

então, têm comandantes que eu não me escalo para recepcionar na entrada do 

templo. Defendo a qualidade dos trabalhos no templo, e para que aconteça a 

contento, é preciso que sejam realizados em grupo, predominando assim, a 

harmonia. No nosso templo, a falange das Mayas possui poucas componentes, por 

esse motivo não conseguimos fazer muitos Abatás. Para realizar um Abatá é preciso 

de no mínimo cinco Mayas. É difícil conseguirmos reuni-las, sempre tem um 

contratempo, e assim, vamos levando. Ao todo, temos 12 Mayas, destas, sete são 

centuriãs, e tem uma que chegou de outro templo para somar conosco. Atualmente, 

nos rituais de Leito Magnético e Cruz do Caminho, eu e outra Maya estamos 

fazendo revezamento para a falange não ficar sem representante. Quando termina o 

mês, sempre procuro lembrar no grupo do whatsapp que é preciso chegar junto das 

escalas. Diante de algumas dificuldades enfrentadas nos meus trabalhos, já pensei 

em desistir da Doutrina. Passei um período que me desentendia com alguns adeptos 

e fui conversar com a minha regente, ela me tranquilizou e disse: você já chegou até 

aqui, não desista. Nesse período, uma paciente que eu só tinha visto uma única vez, 

me disse algo que sequer imaginou que estava me ajudando com aquelas palavras. 

Era justamente a resposta que eu buscava diante do que eu tinha conversado nas 

minhas preces com o Ministro Japuacy, entidade espiritual responsável pelo trabalho 

de recepção. E assim, estou há três anos na Doutrina, destes, um ano como 

recepcionista, mas todos os dias, vivencio grandes aprendizados. A minha base é a 

família, os meus mentores, os amigos e os meus irmãos de Doutrina.  

 

Gersilar elegeu uma série de elementos que configuram a narrativa da experiência 

formadora com ênfase na comunidade, priorizando assim o convívio com a falange das 

Gregas: 

 
Sempre gostei dos movimentos de grupos de jovens; dava cursos para os mesmos. 

Fiz o ensino médio no Colégio Santa Teresa de Jesus, pertencendo em 1991 à última 

turma do 3º pedagógico dessa instituição. Como aluna, fui escolhida para participar 

do curcilho da Igreja da Sé. Embora eu tivesse engajada nesses movimentos, sentia 

um vazio imenso e não encontrava minhas respostas. Essa experiência religiosa se 

deu em 1990, e o grupo de jovens era bem entrosado. Segundo a Igreja Católica, a 

gente só faz o cursilho uma única vez. Ele representa um encontro com Cristo, um 

despertar. Todavia, foi na Doutrina do Amanhecer que me encontrei, principalmente 
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na questão da reencarnação que me respondeu muitas dúvidas. Esse novo mundo me 

trouxe respostas baseadas na razão; era como se eu tivesse desmistificando a minha 

realidade. Quando morei em Brasília, nos finais de semana, me dedicava 

inteiramente ao trabalho espiritual. Foram raras as vezes que tive lazer, mas, trago na 

memória a cachoeira do parque Itiquira, que representa um refúgio, uma renovação, 

pois, além do Vale, trabalhava dois expedientes no Plano Piloto, quando saia do 

trabalho, ia direto para a faculdade, e só chegava na minha casa meia noite. Logo 

que cheguei a Brasília, por um determinado período, morei em Sobradinho, 

dependia de dois ônibus para ir até o templo Mãe, e dois para retornar para casa. 

Enfrentei muitos obstáculos para cumprir as escalas da falange, pois os rituais têm 

horários para iniciar, não sendo possível entrar atrasado. No percurso, dependia de 

uma condução que só saia quando tivesse a lotação completa. Às vezes lotava logo, 

e às vezes as pessoas demoravam, e eu ficava rezando e pedindo a Deus para 

preencher logo e não perder o meu horário nas escalas dos rituais. Quem não tem 

carro para chegar ao Vale de Brasília, até hoje enfrenta essa dificuldade. No 

domingo, eu tinha que sair muito cedo de casa para ajudar no Desenvolvimento dos 

Devas, pois não podia chegar atrasada. Além das dificuldades com transporte, tinha 

também as dificuldades com alimentação, pois nessa época eu não estava 

trabalhando. Muitas vezes, tinha que se valer do sal do templo para suprir a fome, ou 

as bolachas que colocava no bolso da roupa. Era uma época que o desenvolvimento 

tinha dois intercâmbios, ou seja, os adeptos saiam para almoçar e retornavam para o 

segundo momento da aula. Às vezes eu almoçava às 17h, quando chegava em casa, 

mas não reclamava, acredito que a fé ajuda muito a passarmos pelas dificuldades. 

Quando fiz a consagração de centúria em 19 de agosto de 1994, as coisas 

começaram a melhorar, consegui um bom emprego e foi tudo mais tranquilo. Quanto 

às Gregas, assim que ingressei nessa falange, a primeira, Ana Júlia, entregou a 

regência para assumir um templo externo junto ao seu marido em Minas Gerais. 

Quem ficou à frente da falange foi a Grega Marina. Ela era muito receptiva, e 

tínhamos um bom entrosamento, porém, ficou pouco tempo conosco. Em seguida, 

os mestres filhos de Devas, Barros e Fróes, reuniram a falange e nos apresentaram a 

nova 1ª Grega que era da falange missionária Jaçanã, a Ninfa Abadia. Foi um 

período muito difícil e constrangedor, pois, as Gregas não queriam aceitara uma 

missionária que vinha de outra falange. Várias Gregas fizeram reuniões à parte, e 

muitas saíram do grupo. Era constrangedor também para Abadia, ela nos disse, que 

quando foi convidada para assumir as Gregas, não concordou, mas, decidiu abraçar 

essa missão. Aos poucos, fomos reconstruindo a falange, como perdemos algumas 

adeptas, eu tinha que me escalar em vários rituais para suprir a necessidade. No 

domingo, eu trabalhava no Desenvolvimento dos Devas que iniciava às 9h, levava 

os jovens para fazer o teste mediúnico na mesa evangélica, tínhamos um intervalo 

para almoço, retornávamos, e só concluíamos às 15h. Cumpria também escala no 

Turigano, um ritual que acontece aos domingos, inicia às 16h e só conclui às 19h. 

Esse ritual, precisa de oito Gregas, sete sol e uma lua. [...] No Desenvolvimento dos 

Devas, os instrutores davam assistência também quando os missionários escolhiam a 

falange. Quem escolhia a falange das Gregas, eu procurava sempre fazer a ponte até 

Abadia. Dessa forma, as Gregas iam fazendo as consagrações e a falange foi se 

reagrupando novamente. Gostaria de dizer também, que no Vale, fazemos muitos 

cursos, mas após a centúria e o curso de sétimo, vão surgindo dúvidas e nem sempre 

temos oportunidade de esclarecer. Sobre a convivência no dia a dia da Doutrina, 

afirmo que já recebi muitas cantadas dentro do templo e isso é muito desagradável. 

Compor uma falange missionária significa participar de um grupo social, e às vezes, 

você não compreende alguém ou não é compreendida. Qualquer trabalho não 

envolve só o físico, tem o lado espiritual também, e, tem aqueles que ao invés de 

fazer uma crítica construtiva para te ajudar, prefere fazer uma crítica destrutiva para 

derrubar o trabalho do outro. Infelizmente tem muito isso, na verdade, é um leque de 

complexidades. No ano de 2013, vim embora para o Crato, dando assim, 

continuidade aos meus trabalhos juntamente as Gregas, só que assumindo uma 

posição diferente, apenas como componente de falange. No novo cenário religioso, 

ou seja, o Templo Patário do Amanhecer, participo da escalada das Gregas na data 

10 de cada mês. Sobre as dificuldades que já passei, é evidente que as minhas não 

foram como as de tia Neiva, mas teve algo muito parecido, que foram as 



241 

 

 

dificuldades financeiras. Quando ingressamos no trabalho espiritual, incomodamos 

muito os nossos cobradores de vidas passadas.  

 

Quando Gersilar narrou ficou muito emotiva, seus olhos brilhavam, chegando até 

mesmo a dar uma paradinha para respirar, só então, compreendemos tamanha importância do 

significado de pertencer a uma falange missionária. Ela concluiu a fala: vocês não fazem ideia 

dos caminhos que tive que trilhar para chegar até aqui e conquistar a minha falange de 

Grega.  

Dentre tantas falanges que existem no Vale do Amanhecer, esta possui um 

diferencial, que segundo Zelaya (2009), a Grega sol, usa vestido e primeira capa branca, e a 

Grega lua, usa vestido e primeira capa verde água, ambos os vestidos possuem “[...] um 

ombro só – simboliza sua passagem pela Grécia, de uma herança espartana; lança – símbolo 

da emissão das gregas junto ao Oráculo de Delfos” (p. 82). Esta é a única falange que as 

adeptas portam uma lança, que é feita com material de zinco. Gersilar usa uma indumentária 

verde água, expressando a sua condição de médium de incorporação. 

Ressaltamos que também ficamos emocionadas pela forma como Gersilar se 

concentrou para falar de si. É importante que o pesquisador também tenha sensibilidade e leve 

a sério os valores afetivos que agregam a pesquisa (auto)biográfica, pois, trata-se de uma vida 

que nos confia os mínimos detalhes da sua história. Em outras palavras, captar na objetividade 

a subjetividade daquele momento que é único. Concordamos com a educadora Damasceno 

(2016) ao afirmar que o trabalho de campo possui um arsenal metodológico, e só se aprende 

“a fazer fazendo”.  

Sua fala incorporou, também, a escola, a faculdade e a profissão. Destacou que 

nos aprendizados educativos comunitários, principalmente de Crato à Brasília. sua 

personalidade foi amadurecendo e suas identidades foram se delineando. Tais afirmações 

reforçam a argumentação de Delory-Momberger (2006, p. 364) quando afirma   “[...] o sujeito 

não cessa de se instituir como sujeito”. O convívio no Templo-Mãe significou a sua segunda 

morada. O seu maior contato social deveu-se aos trabalhos como Grega engajada, responsável 

pelos Abatás dessa falange aos domingos, e como instrutora do Desenvolvimento dos Devas, 

durante dez anos. 

Nas narrativas das Nityamas Larissa, Janaylen e Natália, encontramos a presença 

da vivência grupal por meio da indumentária da falange como fator determinante na 

convivência com os rituais da Doutrina. Croatto (2001), ao tecer importante contribuição 

acerca dos símbolos acrescenta que estes se configuram em ferramentas de comunicação, 

preservando assim, a cultura de uma comunidade religiosa por meio de comportamentos 
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estabelecidos na identidade que os envolvidos passam a assumir nos espaços religiosos. Neste 

enfoque, a produção, como também a reprodução de tradições comunitárias servem para 

organizar o espaço e comunicar as suas normas.  

Em sintonia com Croatto (2001) identificamos nas narrativas de Larissa, Janaylen 

e Natália particularidades no itinerário comunitário os quais elas fizeram questão de 

evidenciar: 

[...] As minhas experiências religiosas não são muitas, pois, ainda sou muito jovem. 

Quando decidi viver com um componente da Doutrina, a coordenadora do nosso 

templo queria que eu casasse no civil e no religioso para que eu pudesse ser Nityama 

Madruxa. Antes, existia essa exigência no nosso templo, só que eu senti uma 

imposição, pois naquela época eu não podia continuar vestindo a indumentária só de 

Nityama, então, passei seis meses sem usá-la, e sentia muita falta dos rituais. Quanto 

à convivência com a falange, já enfrentei problemas com uma antiga regente; ela 

queria cobrar certas atitudes das componentes, mas não dava bons exemplos. Para 

mim, uma regente deve ser um exemplo a ser seguido. No espaço religioso, nem 

tudo é só alegria, também enfrentamos dificuldades. Recentemente separei, e estou 

passando por julgamentos, como por exemplo, pessoas chegam até mim e dizem que 

se hoje sou separada, tenho que deixar a falange e seguir outra. Isso não existe! 

Magoada, procurei a minha regente, e disse que ia sair da falange. Ela me acalmou e 

pediu para eu não tomar nenhuma atitude precipitada. Eu não culpo a Doutrina, ela é 

maravilhosa, infelizmente tem pessoas que não sabe vivê-la, tem dificuldades de 

pregar o amor, a tolerância e a humildade, acha melhor se ocupar da vida dos outros. 

No meu percurso religioso aqui no Vale, cito três missionários que foram 

fundamentais para a minha formação: tia Cristina, tio Jorge Robério e mestre 

Roberto Pinheiro. (Larissa) 

No Vale, a maior dificuldade que passei diz respeito ao pertencimento a uma falange 

missionária diferente das demais, ou seja, para vestir a indumentária da Nityama a 

mulher deve ser solteira; a Nityama Madruxa é quando a mulher tem filhos ou é 

casada. Iniciei nessa falange quando criança, só que no meu templo o presidente só 

libera para vestir a indumentária de Nityama Madruxa se passar primeiramente pelo 

matrimônio. Ele fez uma reunião conosco e disse que só podia vestir a indumentária 

de Nityama Madruxa se casasse no religioso. Cada templo externo tem autonomia 

para lidar com as suas realidades. Quando tive a minha primeira filha, algumas 

Nityamas disseram que eu tinha que me adequar a Nityama Madruxa; pessoas que 

vem de outros templos externos, me disseram que se eu não posso vestir a 

indumentária da Nityama Madruxa, eu devia deixar de ser Nityama, uma vez que eu 

já tive um companheiro e tenho duas filhas. Por esse motivo já fui várias vezes 

criticada. Enfim, continuo vestindo a indumentária de Nityama porque recebi a 

liberação do presidente do templo. No trabalho espiritual, tive que dar respostas 

chatas a algumas pessoas; sempre fui bem acolhida na falange, e quero ser Nityama 

até morrer.  (Janaylen) 

Passei um ano afastada da Doutrina, pois não sentia mais as energias. Quando 

retornei já havia tido o meu filho, e algumas pessoas me olhavam e diziam que eu 

não podia ser Nityama. Conversei com o mestre Tavares e ele me disse que eu devia 

seguir o meu coração, e que eu só podia vestir a indumentária de Nityama Madruxa 

quando eu casasse no religioso. Nesse sentido, ainda hoje sinto indiferença por parte 

de algumas pessoas, mas ainda vou realizar esse sonho. Além das dificuldades que 

enfrentei com meu pai e os familiares, houve um tempo que me senti muito cobrada 

pela regência, para que eu cumprisse mais escalas da falange. Às vezes eu recebia 

mensagens por telefone até de madrugada, me dizendo que os rituais estavam 

precisando da minha assistência. Eu não gosto de cobranças, nesse sentido, acho que 

a gente não está no Vale para ser cobrada. Um dia, ao participar do trabalho de Mesa 

Evangélica, um mestre me chamou atenção, e não gostei. Nas aulas de 

desenvolvimento aprendi que não se deve corrigir os outros. Sou uma pessoa que 

procuro não conversar dentro do templo, para não atrapalhar os rituais. (Natália) 
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As principais semelhanças dizem respeito a um ritual como mulheres solteiras 

(Nityamas), e quando passam pelo matrimônio e ou união estável devem assumir o papel de 

(Nityamas Madruxas). Foram detectadas exigências ora por parte da coordenadora geral, ora 

por parte de membros da Doutrina e ou pelo companheiro de Janaylen.  

Retomamos a categoria experiência-formadora para mostrar que uma vez 

concebida, em casa, na rua, na profissão ou no espaço religioso, pode representar um alicerce 

de saberes e fazeres em torno da vivência grupal, pois para Josso (2010, p. 48): 

 
Falar das próprias experiências formadoras é, pois, de certa maneira, contar a si 

mesmo a própria história, as suas qualidades pessoais e socioculturais, o valor que se 

atribui ao que é “vivido” na continuidade temporal do nosso ser psicossomático. 

Contudo, é também um modo de dizermos que, nesse continuum temporal, algumas 

vivências têm uma intensidade particular que se impõe à nossa consciência e delas 

extrairemos as informações úteis às nossas transações conosco próprios e/ ou com o 

nosso ambiente humano e natural. 

 

Para esta autora, o termo experiências, traduz-se, em “vivências particulares”, 

carregadas de sentidos, o que certamente “implica uma articulação conscientemente elaborada 

entre atividade, sensibilidade, afetividade e ideação” (p. 48). Nessa guisa, o espaço 

comunitário religioso traz a marca do traço coletivo, resultando assim em aprendizados.  

Transição e firmeza traduzem a narrativa da experiência formadora de Thaís, 

vejamos:  

Sobre a minha indumentária, uso um ombro nú, e quando eu ainda estava no templo 

de origem (Petrolina-PE), cheguei a ouvir uma indelicadeza de um mestre; respondi 

para ele que era a mente maldosa de quem estava olhando, e que se ele olhasse de 

verdade para uma Grega, nunca viria sensualidade, e sim, uma guerreira portando 

suas armas (indumentária e acessórios que a compõe). Não permito o desrespeito 

com a figura feminina, há um emponderamento que eu queria que todas as Gregas 

pequenininhas, jovens e mais adultas tivessem; é algo que está impregnado em mim; 

nunca virão uma Grega sensualizando só porque usa uma indumentária com o 

ombro nú; não permito comentários desse tipo. A indumentária significa uma 

armadura, respeitar é bom, nunca será usada para fazer charminho, pois faz parte da 

nossa essência, e mostramos tudo isso com conduta e firmeza nas nossas ações. 

Sobre as dificuldades vivenciadas no cotidiano dessa Doutrina, meus colegas de 

trabalho gostavam de perguntar como era no Vale; tinham muitas curiosidades. Eles 

perguntavam se baixava um santo em mim. [...] Eu dizia para eles que não tinha 

nada demais, porque a primeira coisa que uma pessoa se depara quando vem até o 

Vale do Amanhecer e adentra o templo, é com a imagem de um Cristo acolhedor, 

então o lugar já diz que é do bem. Tive um colega da faculdade que passou como 

paciente no trabalho de Alabá, coincidentemente nesse dia participei desse trabalho; 

percebi que ele não se concentrou no atendimento, pois ficou surpreso em me ver 

com a indumentária da Grega. Posteriormente, tivemos oportunidade de conversar a 

respeito da Doutrina, e ele logo perguntou sobre as indumentárias que vestimos. No 

Vale, somos todos jaguares, mas como a minha origem não é Patário, quando 

cheguei ao templo do Crato em 2015, e passei a residir na comunidade, senti uma 

resistência, um ciúme nos olhares, principalmente das mulheres. As pessoas diziam: 

é a Grega de Petrolina. Procurei conquistar essas pessoas, e os olhares atravessados 

foram se desfazendo. Um dia, uma ninfa perguntou: Você veio fazer escalada? E 

quando vai embora? Eu disse: ninfa, você está me mandando embora? Aqui é a casa 
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do Pai Seta Branca! Teve isso, ou seja, uma mulher sozinha e com duas filhas. Por 

ser uma comunidade, senti também a fragilidade de algumas pessoas, por acharem 

que moramos no mesmo lugar, estamos sempre no templo, se acham íntimas e no 

direito de entrar na nossa privacidade. Nesse contexto, eu sou uma pessoa muito 

reservada. Já na falange das Gregas, me senti acolhida; a gente partilha os trabalhos, 

sempre foi muito bacana. 

 

No momento oral para a tessitura da narrativa da experiência religiosa, Thaís 

apresentou uma fala para além do tempo proposto, contudo, no momento da colaboração 

narrativa, mudou significativamente o seu texto. Ela disse que tentou planejar em casa o que 

iria dizer nos encontros do CRB, e quando iniciou a narrativa juntamente com as demais 

participantes-narradoras, tudo saiu diferente. Delory-Momberger (2014) assevera que nos 

processos de biografização há uma exigência para a narrativa de si de uma interação entre os 

pares, pois ela é uma palavra proferida que vai ao encontro dos seus destinatários e ao mesmo 

tempo produz efeitos diante das escutas. 

 Com Josso (2006, p. 40), vimos que as recordações representam, “[...] uma 

dimensão concreta ou visível, que apela para as nossas imagens sociais, e uma dimensão 

invisível, que apela para nossos sentimentos, sentidos ou valores”. Noutras palavras, para 

fazer a narrativa de si, é preciso utilizar recursos que tragam à tona as “recordações-

referências” por meio de atividades psicossomáticas, pois, “[...] o sujeito enfrenta a injunção 

do desafio biográfico. Desafio de falar de si, de refletir sobre si mesmo, de fabricar uma 

história de si” (PASSEGGI, 2016, p. 71). Tais argumentações justificam porque Thaís se 

entregou a tal ponto à sua história que sentiu necessidade de refleti-la na perspectiva do 

passado, projetando-se para o presente, e se definiu como Grega engajada, residente no Vale 

do Amanhecer e partícipe de vários rituais que englobam a sua falange. Além do trabalho 

espiritual, os filhos são o seu legado, por isso, destacou a necessidade de ser constante 

exemplo. 

No capítulo 4 desta tesa, apresentamos um panorama dos principais trabalhos na 

Doutrina do Amanhecer, e centramos naqueles que compõem as falanges pesquisadas. Neste 

subitem, percebemos que para as participantes-narradoras contemplarem a vivência 

comunitária, recorreram ao cotidiano dos rituais, como fez Iara, ou seja, dividiu conosco a sua 

trajetória: 

   

Algo que me marcou muito foi à cantina do Vale, um setor de trabalho material que 

tivemos por muitos anos para contribuir nas construções e manutenções que o 

templo precisava. No Vale, participei de muitas festas ciganas, um momento alegre 

que vários templos do Cariri e regiões vizinhas que se reúnem. Nessa festa, temos 

tendas ciganas, barracas com comidas e muitas danças ciganas. Minha mãe se chama 

Mundinha, ela pertence à falange missionária Cigana Aganara, e realiza um trabalho 

muito bonito nessa festa com a sua mentora cigana, distribuindo assim, rosas e 
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mensagens de paz e alegria para as pessoas. No dia a dia, tenho vivenciado muitos 

aprendizados, entre eles, o que mais me tira do sério, é quando estou concentrada 

num ritual e alguém me corrige. Às vezes, algumas pessoas cobram a minha 

presença nos trabalhos, como se eu não tivesse uma vida social fora da Doutrina.  

 

Iara se disse contrariada quando participa de alguns rituais, devido algumas 

pessoas confundirem o real sentido de estar ali, desprezando assim, o espírito de coletividade 

e bem comum. Apresenta também aborrecimentos quanto a cobranças por sua presença nos 

trabalhos. Nesta fala, concebemos que as vivências particulares agregam também as marcas 

dos outros, nunca é tecida apenas na singularidade, e ao serem refletidas, constituem-se em 

experiências (JOSSO, 2010). 

Diante de tais considerações, Silva (2017), afirma que a pesquisa (auto)biográfica 

é um importante dispositivo teórico-metodológico, e tem muito a contribuir para as 

investigações no seio das experiências sociorreligiosas. Esta autora defende que, “a narrativa 

de si proporciona um recapitular-se que cria enredos para o vivido” (p. 173). Dessa forma, 

para ouvirmos os sentidos que possuem as experiências formadoras, criamos possibilidades 

pela via da narrativa oral com ênfase na estrada da via comunitária. 

 

6.3 Enfrentamento dos preconceitos e da intolerância religiosa  

 

Este subitem foi bastante elencado nas vozes das participantes-narradoras 

enquanto um dos principais obstáculos da acolhida à diversidade religiosa enfrentada no 

século XXI, e “há que superar a limitada ideia de que o pluralismo religioso é um fator 

negativo e passageiro, fruto de uma compreensão equivocada da realidade ou de uma 

percepção maculada do religioso” (TEIXEIRA, 2014, p. 40). Neste enfoque, o termo 

preconceito será problematizado de acordo com descrição de Bobbio (1909, p. 103): 

 
[...] preconceito uma opinião ou um conjunto de opiniões, às vezes até 

mesmo uma doutrina completa, que é acolhida acrítica e passivamente pela 

tradição, pelo costume ou por uma autoridade de quem aceitamos as ordens 

sem discussão: "acriticamente" e "passivamente", na medida em que a 

aceitamos sem verificá-la, por inércia, respeito ou temor, e a aceitamos com 

tanta força que resiste a qualquer refutação racional, vale dizer, a qualquer 

refutação feita com base em argumentos racionais. Por isso se diz 

corretamente que o preconceito pertence à esfera do não racional, ao 

conjunto das crenças que não nascem do raciocínio e escapam de qualquer 

refutação fundada num raciocínio. 

 

  Para pertencer e permanecer no Vale do Amanhecer, trazemos à cena a narrativa 

de Taynar que se defrontou com o fundamentalismo evangélico através de uma amiga, e 

encontra até hoje resistências por parte da sua mãe: 
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Tenho uma amiga evangélica que sempre me chamava para conhecer a igreja que 

pertencia. Ela dizia que eu ia gostar, só que eu disse para ela que aquele ambiente 

não dava para mim. Cresci no Vale e dizia para a minha amiga que ia ser de lá, e ela 

respondeu: você não vai! [...] A minha mãe até hoje briga comigo porque sou do 

Vale. Ela diz que não dou assistência à família, mas o meu avô briga com ela, e diz 

que tem que agradecer pelo fato de eu estar na Doutrina, pois devido às amizades 

que eu tinha, já teria desencarnado.  

 

No enfrentamento da intolerância religiosa, vimos que Taynar é uma buscadora do 

seu “lugar de si”. Percebemos o quanto a família e amizades questionaram as escolhas que ela 

fez para se reconhecer na dinâmica da vida religiosa, fazendo jus ao título que elegeu ao seu 

texto: meus desafios, minha caminhada religiosa. 

De acordo com Gersilar, a intolerância religiosa está mais acentuada na profissão. 

Já para Larissa, esta se apresentou no espaço escolar e na família, vejamos: 

 
 No âmbito social, enfrentei muitos preconceitos com alguns trabalhos materiais, 

mesmo sem mencionar o espaço religioso a que pertenço, porém, só pelo fato das 

pessoas suspeitarem já apresentavam intolerâncias. Lembro-me que muitos diziam: 

“Nossa! Você é do Vale?” Eu tive que ocultar muitas vezes essa informação, 

contudo, fui ligada à Mapfre Seguros, uma empresa que tem um estatuto que preza 

pelo respeito às religiões dos funcionários. Lá eu me sentia à vontade para assumir 

que sou do Vale do Amanhecer. Dependendo do trabalho material, ainda é difícil 

assumir a ligação religiosa, o preconceito ainda persevera, principalmente com 

religiões que tem um enfoque africano. Já na faculdade, nunca ocultei, é espaço mais 

aberto e flexível.  

 

Lembro-me que na escola, sofri muito bullying, porque nunca neguei que sou do 

Vale. As professoras sempre queriam me colocar para ser anjinho nas comemorações 

religiosas. Eu sentia que algumas delas me tratavam diferente em relação os meus 

colegas. [...] Tive uma colega de sala que aos domingos passava no trabalho do 

Pequeno Pajé, e sempre participava também da festa das crianças. Só que na 

segunda-feira, quando chegávamos à escola, ela dizia para todos ouvirem: “olha a 

macumbeira!” Eu ficava zangada, e falava que ela também tinha ido para o Vale. Eu 

tentava fazer daquilo uma brincadeira, mas ficava magoada, pois eu era apenas uma 

criança. Até hoje, sofro preconceito da minha família, mais precisamente dos meus 

irmãos, eles são evangélicos, e não aceitam a Doutrina, pois acham que o Vale é 

coisa do demônio, e que eu e minha mãe estamos no caminho da perdição. Eles 

dizem que oram por nós para que a gente encontre o caminho correto. No momento, 

estou passando por uma situação delicada, e sempre escuto deles que enquanto eu 

não sair da Doutrina, Jesus não vai me abençoar e as coisas não vão melhorar. A 

gente tenta não magoá-los, mas é importante lembrar o respeito que as pessoas 

devem ter com as religiões dos outros. Existe uma frase que diz que tudo começa 

pelo respeito, se as pessoas respeitassem a religião do outro, a cor, a orientação 

sexual, enfim, não existia religião certa e nem errada, porque são apenas caminhos 

diferentes, que nos levam ao mesmo objetivo que é Deus. (Larissa Sayanne) 

 

É nítido o preconceito religioso que os irmãos evangélicos de Larissa possuem 

com e ela e sua mãe. Olinda (2017, p. 296), realça a necessidade do “[...] reconhecimento de 

que o outro tem direito, assim como nós, de viver sua relação com o sagrado da forma que 

escolher e que lhe faz se tornar uma pessoa melhor”. Há entre as participantes-narradoras a 

consciência de que a livre escolha religiosa é um direito e que este deve ser defendido a todo 
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momento. Larissa, afirmou que, quando se tem certeza das escolhas religiosas, é preciso ser 

firme e seguir adiante, pois o que importa não é a religião em si, mas, o que se planta e o que 

se oferece de melhor a si e ao outro. 

As falas de Gersilar e Larissa nos remetem ao questionamento: como lidar com 

aqueles que usam a experiência religiosa dos outros para praticar atitudes de exclusão e de 

indiferença? Weber (2004) esclarece que o entendimento está na base da análise sociológica, 

daí porque antes de julgarmos os comportamentos intolerantes devemos buscar compreender 

o que as produziu. 

 No Brasil, as igrejas neopentecostais assumem uma visão intolerante sobre as 

religiões de matriz africana, tendo como seguimento o sistema doutrinário e teológico de base 

pentecostal, mais precisamente a partir de 1950, e na década de 2000, o preconceito é ainda 

mais fortalecido, ganhando assim notoriedade por parte da mídia. Para Olinda e Monteiro 

(2016, p. 415), “o mito da igualdade racial e da tolerância religiosa propagado na escola se 

desmorona quando os adeptos das religiões de matrizes africanas se revelam, ou, como 

dizemos no popular, quando saem do armário”. Essa discussão leva o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), no ano de 2016 a incluir como tema da redação “Caminhos para 

combater a intolerância religiosa no Brasil”, a qual instigou os estudantes a refletir a 

necessidade de um tema tão urgente e atual na sociedade brasileira, pois conforme realça Iara: 

 

Quando fiz a faculdade de Pedagogia na Universidade Regional do Cariri – URCA, 

teve um período que trabalhei na biblioteca, e tive um colega evangélico, que ao 

conversarmos me perguntou qual era a minha religião. Disse-lhe que sou do Vale do 

Amanhecer, e por este motivo, passei uma manhã constrangedora; o mesmo teve 

uma atitude preconceituosa com o meu espaço religioso, e fez várias comparações 

com outras religiões, sempre enaltecendo a que ele pertence.  

 

Além de resistências familiares enfrentadas por Janaylen contra os ritos religiosos 

que advém de espaços que bebem na fonte da matriz africana como é o Vale do Amanhecer, 

Silva (2000, p. 15) acrescenta que “a intolerância religiosa pode manifestar-se no 

compartilhamento de locais ou transportes públicos”, como foi o caso vivenciado também por 

essa participante-narradora: 

 

[...] Meu ex-marido não conhece o Vale, e não queria que eu frequentasse. Um dia, 

me ligou e disse que eu tinha que escolher entre ele e a Doutrina; desliguei o celular 

e passei um bom tempo sem conversar com ele. Escolhi a Doutrina e estou convicta 

que é isso que eu quero [...] ainda reativei o relacionamento, e separei na gravidez da 

segunda filha. No cotidiano do trabalho espiritual às dificuldades também são 

recorrentes. [...] No período que fiz o ensino fundamental II, o templo mudou para o 

sítio São Vicente, e tínhamos que pegar um ônibus que na lateral tinha o nome Vale 

do Amanhecer, e por isso sofri muito bullying. Um dia, os colegas da escola me 
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viram dentro do ônibus e não queriam mais fazer as atividades comigo; eles diziam 

que eu estava fazendo macumba. Na aula de educação física, não conversavam mais 

comigo e não queriam que eu continuasse no time de voleibol da escola. Lembro 

que na saída da escola, uma aluna gritou para todos ouvirem que eu era do Vale do 

Amanhecer.  

 

Olinda e Monteiro (2016, p. 421-423) defendem que “o direito à livre opção 

religiosa deve ser discutido e vivenciado nas escolas. [...] o trabalho a ser efetivado passa por 

uma revisão do ensino religioso, espaço curricular importante para desmistificar um aspecto 

dos mais perversos da discriminação: o aspecto religioso”. Em um país com fortes 

características de hibridismo cultural, temos vivenciado um modelo político autoritário e 

fundamentalista, marcado pelo slogan do discurso religioso cristão, que em nome de Deus usa 

o Estado para enxugar e fortalecer o projeto econômico neoliberal. Atitudes como essas só 

reforçam a rejeição a diversidade religiosa dentro da escola, como nos disse Janaylen ao 

concluir a sua fala: “naquela época, eu não sabia me impor como sei agora, então, eu entrava 

no ônibus, deitava no colo do meu irmão ou inclinava nas cadeiras para não ser vista pelos 

colegas na rua. Meu irmão não entendia a minha atitude, só depois foi que contei para ele. 

Eu estava na adolescência, um tempo que necessitava fazer amizades, mas alguns amigos 

foram bem restritos comigo”.  

Janaylen dividiu suas memórias permeadas de dores e experiências marcantes 

com todas as envolvidas no processo de biografização. Entre idas e vindas, casou, teve duas 

filhas, enfrentou um problema de saúde de uma delas, decepções, tentou resistir a mudança de 

mediunidade, e passou novamente pela intolerância religiosa, dessa vez, com o marido que 

mesmo sem conhecer a Doutrina em foco, não aceitava o fato dela ser adepta, esse último 

acontecimento, afirmou que entre o casamento e a Doutrina, optou ficar com o Pai Seta 

Branca. Como se vê, a falta de aceitação dialogal e da “cortesia espiritual” pelas escolhas 

religiosas do outro é responsável pelas incompreensões e só reproduz atitudes 

preconceituosas. (TEIXEIRA, 2014). 

Segundo Brasil (1998, p. 14) o artigo 5º, Inciso VI da Constituição Federal afirma 

que “é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício 

dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas 

liturgias”, ou seja, o estado brasileiro é oficialmente laico. Isso pressupõe que as pessoas que 

comungam de uma variedade de credo possuem liberdade de escolha religiosa, todavia, os 

obstáculos estão em toda parte, e ainda arraigados como se a escolha individual tivesse que 

passar pelo crivo daqueles que não dialogam com os mesmos objetivos, como expressou 

Thaís ao elencar uma série de acontecimentos relacionados aos colegas de trabalho e a ex-
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sogra, culminando assim com o preconceito e indiferença sobre sua escolha religiosa: 

 
Fiquei surpresa com umas amigas depois que eu já estava residindo na comunidade 

do Vale do Crato. Alguém fez uma postagem no facebook dos adeptos vestidos nas 

indumentárias; eu tenho muito cuidado com essas coisas, não gosto de me expor 

com o uniforme do trabalho espiritual; levantar vibração para as pessoas que não 

entendem a dinâmica da Doutrina, pois os conceitos acabam se chocando. Enfim, foi 

logo no término da separação do meu primeiro casamento; minhas colegas ficaram 

chocadas porque eu estava com a indumentária de Grega que é branca e o pente tem 

véus brancos, então, elas deduziram que eu estava vestida com uma roupa de noiva. 

Perguntas surgiram: que roupas são essas? Quem são essas pessoas? Você está bem? 

Você está feliz? Isso é de Deus? Passei também por uma situação com a minha ex-

sogra e cunhados. Eu e meu ex-marido ingressamos no Vale de Petrolina-PE, e ela 

me disse que já conhecia a Doutrina. Então, disse que conhecia pessoas que tinham 

desistido da Doutrina e que coisas ruins tinham acontecido. Questionamentos 

surgiram sobre o nome da princesa dele (mentora); a família não aceitava que ele 

usasse uma placa no uniforme com um nome feminino. Eu aconselhava eles irem ao 

Vale para conhecer melhor a Doutrina. É complexo a gente desfazer as ideias 

preconcebidas das pessoas, e às vezes nos ofendemos com certos julgamentos.  

 

Segundo Natália, além do preconceito exposto pelos familiares, confessa que nos 

primeiros contatos com a Doutrina também apresentou resistências, pois se declarava católica. 

Quando decidiu abraçar o Vale como sua segunda opção religiosa, iniciou-se as discordâncias 

por parte da sua família:  

 
[...] Eu ia para o Vale escondido do meu pai, para participar dos trabalhos no sábado 

a noite, sempre dizia em casa que ia para um aniversário, até que meu pai disse: que 

tanto aniversário é esse? No dia da minha iniciação, eu disse que ia dormir na casa 

de uma colega para fazer um trabalho da faculdade. Quando resolvi compartilhar 

com meu pai que tinha entrado no Vale, ocorreu uma briga; ele não aceitou, disse 

logo que era macumba. Eu respondi: painho, pois eu vou para o Vale; é de lá que eu 

gosto e vou continuar frequentando. Considero esse acontecimento uma das maiores 

experiências religiosas que vivi. [...] Muitas pessoas da família me culparam pela 

doença do meu pai; disseram que o motivo tinha a ver com a minha vinculação à 

Doutrina; foram muitos julgamentos comigo. Passei um momento muito difícil 

comigo mesma, me senti culpada, pois ficava pensando que devia ter enfrentado 

todos e ter levado ele para fazer um tratamento espiritual.  

 

Como vimos, os excertos narrativos de Natália, manifestam a austeridade religiosa 

enquanto fenômeno cultural e social, e “vale ressaltar que a ausência de experiência e reflexão 

é a base construtora do preconceito” (SOUZA; FICAGNA, 2016, p. 3). Segundo esta 

participante-narradora, inicialmente, a impressão negativa que teve do Vale, logo foi 

substituída pela adesão, e nesse sentido, já fez várias tentativas de diálogo com os seus 

familiares, principalmente com a avó que não aceita o fato dela pertencer a Doutrina do Pai 

Seta Branca. 
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6.4 Projetos de vida em sintonia com os valores doutrinários 

 

 

O sujeito biográfico (PASSEGGI, 2016), projeta-se e se entrega de tal forma na 

narração, que deseja que os demais sintam as mesmas alegrias ou tristezas que vivenciam 

mediante os fatos contados. Tal desiderato só chega a se concretizar numa relação dialógica, 

que segundo Freire (2011) fundamenta-se em cinco princípios: amor, humildade, fé, 

esperança e o pensar verdadeiro. No diálogo há o sujeito que pronuncia sua palavra e o sujeito 

que se abre numa escuta atenta e sensível. A beleza e a força do verdadeiro diálogo podem 

resultar em mudanças de todos os envolvidos, despertando novas concepções e atitudes diante 

da vida. Ferrarotti (2014, p. 34) faz uma excelente reflexão sobre a situação dialógica: 

 

A escuta permite a instauração de uma relação de confiança, a criação de uma 

situação dialógica aberta, na qual são possíveis as inversões de posição e as 

mudanças nos contratos de falas. Trata-se de uma dialética relacional, fundamentada 

na ética e no respeito, que pode levar os interactantes a firmar ‘pactos de 

conhecimento transformador’. 

 

Na perspectiva da escuta dialógica exposta por Ferrarotti (2014), cada participante 

elaborou, em comunhão com os valores doutrinários, seus projetos de vida. Vejamos as 

narrativas de Taynar e Gersilar: 

 

 [...] Expresso o desejo de obter um trabalho, pois ainda estou em busca. Preciso 

também me realizar fisicamente e buscar outras conquistas; desejo que minha mãe 

entre na Doutrina, e deixe de implicar com a minha opção religiosa. (Taynar) 

 

A minha vida missionária foi sempre uma conquista. Em 2013 retornei para a minha 

família, reencontrei meus pais e irmãs. Sei que ainda tenho que controlar as minhas 

fúrias, preciso arriscar e acreditar mais, e hoje, como acadêmica de ciências sociais, 

preciso desempenhar um papel de conscientização social. (Gersilar) 

Para Gersilar, pertencer à Doutrina do Amanhecer significa vencer muitos 

desafios, pois precisa-se viver lá fora, ou seja, conciliar faculdade, família, profissão e etc.  

Taynar também reforça a busca pela conquista profissional e cuidados com a saúde, nos disse 

que almeja que a sua mãe ingresse no Vale do Amanhecer. 

No CRB, os participantes são constantemente instigados a refletir sobre si, e nessa 

tessitura, o ato da biografização vai ao encontro das experiências vividas (JOSSO, 2010), 

sobretudo dos projetos que desejam realizar ao longo destas.  Delory-Momberger (2012, p. 

29), afirma que “o indivíduo contemporâneo é remetido a si mesmo e ao seu destino 

individual, nas diferentes esferas da vida pública e, em especial, no mercado de trabalho”. A 
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citação desta autora reflete o que as demais participantes-narradoras revelam sobre 

particularidades e semelhanças nos seus projetos de vida: 

 

Os meus sonhos, são: formar em serviço social; construir a minha casa para morar 

com a família e conquistar a minha independência financeira. (Larissa) 

Sonho com a minha realização profissional. Sou Pedagoga e já fui professora da 

educação básica, mas, há anos, tenho um ideal que é fazer a faculdade de farmácia e 

exercer essa profissão. Na minha vida, estou recomeçando muitas coisas, inclusive, 

aprendendo a esperar com mais paciência. (Iara) 

 

Como vimos, em sua maioria as participantes-narradoras estão numa fase em que 

os projetos de vida intencionam a realização pessoal, familiar, profissional e doutrinária. 

Janaylen enfatizou importantes aspectos acerca da realização financeira e da faculdade, 

dialogando com Thaís quando mencionaram os projetos de vida sobre os filhos:  

 
Eu tenho um sonho, que é ter a minha independência financeira, e ter a minha 

própria casa para morar com as minhas filhas. Pretendo fazer uma faculdade e 

também ver as minhas filhas crescerem com saúde, serem pessoas de bem como eu 

sou. (Janaylen) 

[...] Eu queria ver as minhas filhas brincarem com todas as crianças, pois quero que 

elas enxerguem as pessoas como pessoas. Os sonhos - ver os meus filhos felizes e 

realizados. Hoje, não moro perto dos meus pais. Eu desejo muito que os meus filhos 

façam ótimas escolhas na vida, e de preferência que fiquem perto da mamãe. (Thaís) 

 

Ao analisarmos os relatos, concordamos com Delory-Momberger (2012, p. 32) ao 

expressar que “as construções biográficas já não aparecem apenas como um fator de 

realização pessoal, elas constituem, ao mesmo tempo, um fator social e político”, pois as 

principais semelhanças no tocante aos projetos de vida e à Doutrina constituem-se na 

realização profissional, familiar, desenvolvimento de uma consciência crítica, o desejo de 

fazer uma faculdade, conquistar a casa própria e ver os filhos crescerem em concordância com 

o que já planejaram. 

 

6.5 A expressão do sentido através dos símbolos  

 

Ao vivenciarmos o CRB no Vale do Amanhecer, experimentamos a força dos 

símbolos na tessitura de si e percebemos com Nasser (2006, p. 23), que “o símbolo possui 

vida. [...] O símbolo nasce da capacidade que temos de transcender, de ir além, uma vez que 

possuímos a espiritualidade como uma de nossas dimensões. As outras dimensões são: corpo 

físico e psiquismo”. Nesse contexto, os símbolos surgem como uma necessidade de externar a 

comunicação, e são encontrados em todos os espaços da Doutrina em foco, possuindo 

inúmeras características. No entanto, o texto nos convida ao questionamento: no espaço 
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religioso há sentido para desenvolver a aprendizagem experiencial através do olhar 

simbólico? 

É com imensa alegria e deferência as participantes-narradoras, que apresentamos 

os construtos narrativos acerca desse subitem, uma vez que ele, faz parte da tradição do lócus 

pesquisado e são encontrados nos rituais que “influenciam os modos de ser e estar na 

Doutrina” (OLINDA e LIMA, 2018, p. 12). As interlocutoras denotam uma sabedoria de vida 

que tornam as suas narrativas únicas e reveladoras da constante necessidade de se 

compreender o significado dos símbolos nas suas experiências formadoras, nos permitindo 

constatar que estes são configuradores de “[...] um objeto de linguagem” (DELORY-

MOMBERGER, 2014, p. 35). 

Este subitem se fez presente em vários momentos da pesquisa, entre eles, no CRB 

do aledá da experiência religiosa, mandala do canto da falange e hinos mântricos71. Sobre 

este último, conversamos com as participantes-narradoras, e perguntamos se elas já haviam 

feito alguma atividade com mandalas. A resposta foi unânime, todas nos disseram que jamais 

tinham feito algo parecido, principalmente, em relação as suas experiências religiosas. De 

pronto, ouvimos: Será que eu vou saber falar do meu canto assim, se todas as vezes que o 

narro fico com os meus olhos fechados? Nossa, vai ser divertido falar do canto fazendo uma 

atividade de arte. Qual será mesmo a data desse encontro?. Noutras palavras, O CRB propôs 

um encontro de aprendizados que são concretizados no dia a dia dos rituais, buscando assim, 

captar a “educação do sensível” (DUARTE JUNIOR, 2001). 

 Procuramos aguçar a sensibilidade e a expressividade sem fugir do tema central, 

uma vez que, ao observarmos os rituais do Vale, entre eles o Abatá, vimos que estas narram os 

seus cantos de falanges com os olhos fechados. Logo percebemos que esse encontro gerou 

grande expectativa, pois, a princípio a preocupação era com a estética da mandala, e se 

através desta, conseguiriam contemplar tantos detalhes contidos nos cantos das respectivas 

falanges.  

Embora o objetivo do referido encontro não tenha sido o trabalho com a arte 

propriamente dito, todavia, essa atividade perpassou a ela, e foi de grande valia para o seu 

desenvolvimento. Conforme Olinda e Lima (2018, p. 11), “a tradição milenar de expressar 

sentimentos e ideias através da mandala foi muito adequada, pois a arte possibilita atingir 

níveis de compreensão de si, dificilmente acessíveis apenas pela via da linguagem oral ou 

escrita”. Assim o fizemos, priorizando as confecção das mandalas e as narrativas resultantes 

                                                 
71 Ver o desenvolvimento do referido CRB no capítulo 2 desta tese. 
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destas. Corroboramos com Duarte Junior (2001, p. 23), e vimos que, “[...] a arte pode 

consistir num precioso instrumento para a educação do sensível, levando-nos não apenas a 

descobrir formas até então inusitadas de sentir e perceber o mundo, como também 

desenvolvendo e acurando os nossos sentimentos e percepções acerca da realidade vivida”. 

Em sintonia com este autor, convidamos o leitor para apreciar a expressão dos sentidos por 

meio dos símbolos a partir de um encontro coletivo de tessitura de si.  

Na visão de Taynar, os símbolos mais presentes na sua experiência formadora se 

reportam a sua indumentária da falange Maya, a qual ela explicou o significado, e fez uma 

relação com o canto. Ela relatou também como foi que se deu a escolha da sua mentora, 

Princesa Iracema: 

 
O cálice, a seta da indumentária de Maya e a Princesa Iracema, expressam o 

significado das minhas experiências religiosas vividas no Vale do Amanhecer. Às 

vezes eu digo, não fui eu que escolhi a Princesa Iracema, foi ela que me escolheu. 

Quando eu era criança, ficava no templo olhando para o quadro das princesas, e 

dizia, eu quero aquela de vermelho. Quando ingressei, percebi que ela já vinha me 

acompanhando e vai me acompanhar por toda a vida. Antes, eu era Nityama, mas 

toda vez que colocava a tiara na cabeça, não encaixava. Aí fui conversando com 

Mãe Yara e lhe pedi: minha mãe me mostre a minha falange! A primeira vez que eu 

vi uma Maya fazendo o canto no Turigano, fiquei parada, sem ação nenhuma, e 

quando ela disse: “sou a alegria da lua!” Gente, eu chorei tanto que o meu namorado 

olhou para mim, e eu disse: é essa! Não tem o que fazer. A minha mandala trouxe 

um sol, uma lua e uma guerreira, porque tenho certeza que sou uma Maya, quando 

digo: “promovi a Virgem do Sol, sou também a alegria da lua”. Nesse momento eu 

me autoafirmo como Maya. Como doutrinadora, destaco o hino mântrico do 

doutrinador. Como símbolos desse mantra, retrato a cruz, que também pode ser 

encontrada no colete dos doutrinadores, e dentro do templo ela está em vários 

setores de trabalhos. Quando emito o mantra do doutrinador, penso num coração que 

é uma demonstração do amor incondicional que se fala muito nos mantras.  

 

Além das simbologias particulares destacadas por cada participante narradora, 

como por exemplo, um objeto, o mentor espiritual, realçamos que os hinos mântricos, os 

símbolos encontrados na indumentária e o canto da falange, apresentam um traço comum 

nesse grupo, conforme veremos na narrativa de Gersilar e Larissa:  

 

Nos meus trabalhos, considero a fita que uso (apará), e a morsa (cruz), 

fundamentais. Elas contribuem para o constante desenvolvimento da minha 

experiência religiosa. Elegi a fita por três motivos: ela representa a cura (roxo), a 

ciência (amarelo) e no meio, o triângulo (a comunicação mediúnica). A primeira vez 

que vesti a indumentária de Grega, foi inesquecível. Ela tem me proporcionado a 

participação em muitos rituais. Sobre estes, destaco duas consagrações: 1º de maio e 

falanges missionárias. De todos os hinos mântricos, o que mais me identifico é 

Alertai, missionários! Esse mantra fala das heranças gregas, de Jesus e dos 

missionários. Quando canto, visualizo uma acrópole, a imagem de Jesus com os 

apóstolos e luzes. O sol, a lua, a estrela, uma lança e o símbolo do doutrinador e do 

apará, os ectoplasmas dos missionários no momento que estão imantrando, os olhos 

de Pai Seta Branca e a estrela testemunha, representam a forma como eu sinto esse 

mantra. (Gersilar) 
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Na minha experiência religiosa, apresento elementos que são fundantes: o meu 

primeiro véu. Quando casei o levei para a cerimônia; guardo este véu até hoje 

comigo. A minha tiara é prata porque sou médium de incorporação; nela contém o 

símbolo do apará que é um livro em forma de triângulo. Gosto muito de Santa Sara 

Kali. Ela é a protetora dos ciganos e também das mulheres que tem dificuldade de 

engravidar, pois, depois que perdi o meu bebê o médico me disse que eu tinha um 

problema no útero e que teria dificuldade para engravidar. Divido com vocês o 

significado sobre o segundo canto das Nityamas. Na minha mandala, o representei 

com a imagem do mestre Jesus, porque inicio o canto dizendo: “Oh! Jesus, eu sou a 

Nityama do lenho e das paixões”. Também referenciei Mãe Magdala e Mãe 

Madruxa, elas são entidades de luz, madrinhas de nossa falange; quando digo que 

“fiz mil chamas e subi até os Devas”, coloquei a figura de Deus, representando os 

Devas. [...] Dissemos que, cantamos e abrimos os caminhos, então coloquei a 

imagem de um caminho com muitas rosas; porque cantar os mantras nas cortes, 

significa abrir, limpar os caminhos e dar leveza aos rituais que estão acontecendo no 

templo. [...] A fogueira, o Mago são símbolos centrais no canto/na história das 

Nityamas. Esse canto representa a minha origem junto à falange. Ilustrei também 

com os olhos do Pai Seta Branca, porque ele é o nosso Simiromba (raiz de Deus). 

De todos os hinos mântricos, não tenho dúvida, o que mais gosto é Chulinhas da Vó 

Marilú. Ele me proporciona lembranças da minha infância. (Larissa) 

 

Nas narrativas de Gersilar e Larissa, é nítida a forma como utilizam a linguagem 

através dos símbolos. Entendemos que estes, são também mediadores das aprendizagens 

experienciais que conferem “a presença ativa do ser psicossomático e suas qualidades 

socioculturais numa plasticidade dinâmica” (JOSSO, 2010, p. 55), e em sua maioria ocorrem 

na coletividade dos rituais. Para Galarraga (2014, p. 4), “o símbolo é a chave, é a experiência 

fundante da experiência religiosa e alimenta todas as demais experiências. O símbolo não só 

comunica a experiência religiosa como também a recria, por isso é mediação entre o 

totalmente Outro e a pessoa que o experimenta”. Ao adentrarmos o espaço ritualístico 

percebemos que a simbologia expressa o seu sentido tanto quanto os adeptos. 

Iara nos explicou com detalhes o real significado dos símbolos que elencou na sua 

biografização. Estes se referem a sua pertença religiosa como Maya, que ela identificou a 

partir de alguns setores de trabalhos da Doutrina: 

 
Quando reflito sobre a minha experiência religiosa, me vem à mente o bordado do 

cálice, símbolo da roupagem que uso como missionária Maya. Ele representa 

também o Cristo. Acima do cálice têm bordados de uma seta e uma lua. A posição da 

seta fica apontada para o cálice com detalhes prateados, indicando a minha 

mediunidade que é apará; já para a Maya doutrinadora, o cálice é dourado. O 

símbolo do cálice pode ser encontrado também na pira, onde fazemos a preparação e 

encerramento dos nossos trabalhos. É usado ainda, para tomarmos o vinho em 

alguns rituais, que precisamos dizer as seguintes palavras: “Oh, Jesus! Este é o teu 

sangue, que jamais deixará de correr em todo meu ser. Ninguém jamais poderá 

contaminar-se por mim!” Para mim, o cálice representa a Nova Era. Minha 

experiência religiosa é representada também com a presença de Mãe Yemanjá. [...] O 

canto da Maya menciona a Nova Era. Ela nos ajuda a refletir sobre a vida com mais 

leveza. A Virgem do Sol e a Maya Missionária, são duas guias missionárias que dão 

assistência a minha falange.  
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Para esta participante-narradora, um dos compromissos de sua falange relaciona-

se à Nova Era. Bergeron (1994, p. 70) esclarece que “o paradigma da Nova Era, cujo holismo 

é o princípio axiológico, está orientado para a transformação da consciência, o advento de 

uma consciência planetária”. Talvez esta seja a principal razão atribuída por Iara ao 

mencionar que este: é um compromisso que assumimos com a espiritualidade no sentido de 

melhorarmos na caminhada e ajudar na edificação da Nova Era.  

Assim como Iara explicou os detalhes do cálice, da seta e da lua da indumentária 

da Maya para justificar a sua mediunidade de apará, e evidenciou especificidades do canto, 

Janaylen, trouxe a tiara de apará para expressar também sua mediunidade, e reportou também 

ao canto: 

 
Sobre a minha experiência religiosa guardo dois objetos que tenho profundo 

carinho: o terço e a tiara de Nityama apará. Como disse, antes, eu era doutrinadora, e 

quando comecei a usar a tiara de apará não queria aceitar a mudança de 

mediunidade. Disse para a minha regente Alana que eu não ia mais ser Nityama. 

Quando coloquei essa tiara na cabeça ficou linda; foi ela que me ajudou a aceitar a 

nova etapa da minha vida como médium de incorporação. Na mandala, escolhi o 

segundo canto da Nityama porque me sinto mais forte quando o emito. Inicio com o 

Salve Deus, pois tudo o que fazemos no Vale, começamos com ele e entramos em 

sintonia com os nossos mentores. O represento com duas fogueiras; a primeira 

simboliza a força da Nityama. Essa passagem está na nossa história. Já a segunda 

(Chama da Vida), exprime a essência dos trabalhos que realizo como Nityama; uso o 

segundo símbolo na minha indumentária. No canto, digo: subi e cheguei até os 

Devas. Representei os Devas com a figura do mundo, pois, os vejo como anjos que 

cuidam de todos nós. O sol representa os Magos, eles fazem parte do transcendental 

das Nityamas. [...] A cor rosa da minha mandala representa o amor incondicional; as 

bolinhas que a enfeita, caracterizam as cores das nesgas da indumentária da 

Nityama. Como fui Nityama pajé, os mantras fazem parte da minha história de vida; 

frequentei muito o trabalho da vozinha Marilú, e não poderia escolher outro mantra, 

senão, Chulinhas da Vó Marilú.   

 

Croatto (2001) nos diz que a primeira linguagem que dá sentido ao sagrado é o 

símbolo. Para ele, “toda expressão religiosa é simbólica e não existe sem o símbolo: um dado 

que abre caminhos e orienta” (p. 10).  Nesse sentido, vimos que a linguagem simbólica, 

possui signos e diferentes incumbências, entre eles, organizar, separar, produzir, reproduzir, 

agrupar pessoas e espaços, pois para cada falange missionária pesquisada, conferimos uma 

simbologia própria e funções específicas, ao passo que no cotidiano dos trabalhos se misturam 

enquanto grupos. No fenômeno religioso, há uma unicidade “nas atividades simbólicas de 

uma cultura. A atividade simbólica consiste em atribuir aos objetos do mundo real ou a certos 

atos o poder de significar outra coisa além deles mesmos, de remeter, em geral, a uma 

presença do invisível” (BERGERON, 1994, p. 35-36). No Vale, os símbolos se comunicam a 

todo instante. 

Na narrativa de Thaís, uma das simbologias relevantes foi o colete, a lança e o 
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canto da Grega, fundamentais na sua aprendizagem experiencial:  

 
O colete e a lança retratam a minha experiência religiosa. O colete entrou comigo no 

castelo de iniciação Dharman Oxinto nos meus braços e saí vestida nele. A minha 

lança, é um importante acessório da roupagem de Grega.  Quando narro o canto, 

costumo visualizar as ondas gigantescas do mar; fico imaginando a mão de Policena, 

sempre consigo ver assim. Coloquei Pai Seta Branca no centro da minha mandala, 

porque ele mudou a minha vida. Represento as gotinhas douradas como a força do 

sol, do Deus Apolo, vários solzinhos, meio sol, meio flor, as pérolas dos santos 

anjos, dos santos espíritos, que representa a minha mediunidade da Grega sol. O 

hino mântrico que mais gosto é Ave Maria.  

 

De acordo com Nasser (2003, p. 12):  

 
Os símbolos também representam as conquistas de um homem ou de um povo. 

Exprimem suas vidas, significam tudo aquilo que as palavras não conseguiram dizer, 

mas está vivo, e assim, permanecerá, nos símbolos. Os símbolos contam histórias de 

um povo, sendo, assim, um dado antropológico universal. Contêm energias, forças 

que, ao serem reativadas, materializam-se em imagens, emoções e sons, recontando 

essas histórias. 

 

  Corroboramos com o autor mencionado, e exibimos a narrativa de Natália. 

Vejamos como ela elegeu importantes símbolos que ressignificam a sua trajetória na Doutrina, 

dialogando com as demais participantes-narradoras no tocante o canto da falange e o hino 

mântrico de sua preferência: 

 
Para representar a minha experiência religiosa, escolhi a Guia Missionária Avacely 

Vermelha; ela mudou totalmente a minha vida depois que recebi o quadro da sua 

pintura. Outro símbolo que escolhi foi à palhinha, ela diz respeito a um ritual que 

sempre participo no primeiro domingo de cada mês (bênção do Ministro Patário). 

[...] As Nityamas possuem três cantos. Para representá-lo na mandala escolhi o 

primeiro canto, porque me identifico mais com ele, embora narre mais o segundo. 

Para representar os vários elementos do canto, expus imagens do mundo, da Chama 

da Vida; uma pessoa fazendo uma invocação; o retorno do homem para Deus; duas 

mãos se unindo, pois estas representam a firmeza do propósito da Nityama. Como 

Nityama, participo também das cortes, e o mantra que mais me identifico se chama 

Luzes do céu. Esse mantra nos lembra que não estamos aqui na terra sozinhos. Para 

mim, ele faz uma apresentação do Vale do Amanhecer, reforça que os abnegados 

espíritos estão aqui conosco em forma de luzes. Por este motivo, o expresso com 

uma lanterna, com a imagem de Pai João de Aruanda e com o símbolo do jaguar.  

 

Como vimos, a expressão dos sentidos está alicerçada à falange missionária e aos 

rituais que participam na coletividade, predominando aqueles que os mantras são cantados. 

 

6.6 O Papel da mulher no Vale do Amanhecer 

 

Conforme ressaltamos no capítulo 2, propulsemos um diálogo sobre o papel da 

mulher na instituição investigada, por dois motivos: a pesquisa foi feita com mulheres-

missionárias; em vários encontros do CRB, as Nityamas, as Gregas e as Mayas evidenciaram 

a participação da mulher (ninfa) nos trabalhos. No entanto, enfatizamos que este subitem não 
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tem o objetivo de alimentar uma disputa em relação à representa do feminino e masculino no 

Vale do Amanhecer, mas, sobretudo, compreender suas “tarefas culturais” (MURARO e 

BOFF, 2002).  

Embora saibamos que “normas, regras, doutrinas são definidas por homens em 

praticamente todas as religiões conhecidas” (NUNES, 2005, p. 363) destacamos a importância 

de ouvir o lugar de fala das mulheres para melhor compreensão de como se sentem em uma 

Doutrina cujo comando é restrito aos homens72. Nas palavras da Grega Gersilar, vimos que 

mesmo tendo apresentado uma justificativa sobre a posição da mulher nas atividades 

ritualísticas e as funções consagradas ao homem, ela possui um posicionamento diferente do 

sistema doutrinário, demonstrando vontade de coordená-los também: 

 

A mulher tem papel fundamental nos rituais, sem ela não é possível a realização 

destes. O Vale é composto por vinte e uma falanges missionárias, destas 19 são 

femininas. No Oráculo, temos a presença de um homem (comandante do trabalho), 

porém, sem a presença das missionárias Franciscanas, Dharman Oxinto, Muruaicy, 

Samaritana e Yurici Sol, o trabalho não acontece. Na maioria dos trabalhos 

recomenda-se que o homem realize o comando por uma questão de proteção ao 

físico da mulher em relação à presença de forças obsessivas, pois o Pai Seta Branca 

não quer que nenhuma mulher seja maltratada fisicamente. Todavia, do ponto de 

vista social, há um olhar machista em relação a esse assunto. A mulher do Vale é 

uma espécie de intérprete: temos que dialogar com os pretos velhos, com os 

pacientes, com os adeptos, e os rituais nos ajudam a fazer isso, principalmente por 

meio da falange que faço parte. Contudo, eu gostaria de comandar todos os trabalhos 

que os homens comandam, mesmo havendo a questão da proteção com o físico da 

mulher, como por exemplo, quando chega um paciente incorporado inconsciente, ele 

pode machucar uma mulher se ela estiver à frente do comando do trabalho, mas, por 

outro lado, ela não estará sozinha, terá mais mulheres e homens próximos, que 

juntos poderiam ajuda-la a conduzir o trabalho em prol do paciente, da melhor 

maneira possível. Isso que sinto tem muito a ver com o transcendental da Grega 

enquanto espartana, temos essa necessidade de se reinventar, de assumir papeis cada 

vez mais desafiadores. 

 

A narrativa anterior vai ao encontro da reflexão de Queiroz (2015, p. 92), ao 

afirmar que “em âmbito sociológico e antropológico, os estudos desenvolvidos que 

interrogam o universo das religiões a partir de uma perspectiva feminista apontam, 

historicamente, que os homens dominam a produção do que é “sagrado” nas diversas 

sociedades”, o que acontece também na Doutrina do Amanhecer. Conforme expressamos 

anteriormente, o sistema possui um livro de leis e chaves ritualísticas, cuja terceira edição é 

do ano de 1977, e atribui apenas ao homem a posição de coordenar os trabalhos. Indagamos: 

se grande parte das tradições religiosas que bebem na fonte afro-brasileira primam pela 

                                                 
72 No Vale do Amanhecer houve uma exceção de duas mulheres que assumiram posição de comandos de 

trabalhos. São elas: Mestre Edelves (in memoriam), que na Doutrina representou o Adjunto Yurici, e 

recentemente a sua sucessora, a ninfa Iria. A justificativa deve-se às suas vidas passadas.  
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igualdade entre os gêneros, porque o Vale do Amanhecer não revê os seus conceitos quanto ao 

papel da mulher? Em pleno século XXI, não caberia ao Vale do Amanhecer repensar suas 

práticas religiosas, revendo a igualdade entre os gêneros? Segundo Vieira, Silva e Queiroz 

(2017, p. 5) “reflexões sobre a igualdade entre gêneros tornam-se pertinentes com vista a 

desconstruir os fatores que são considerados “comuns” quando se trata de diferenciação de 

direitos”. 

 Continuando, diferentemente da Grega Gersilar, a Nityama Larissa relatou que 

não gosta de ficar à frente de trabalhos que exijam que ela fique na posição de coordenação. 

Todavia, chamou atenção para a utilização da nomenclatura usada pelas mulheres que 

possuem a mediunidade de incorporação, como é o seu caso, afirmando não se sentir à 

vontade com a expressão escrava:  

 

Quase todos os trabalhos realizados no Vale possuem a participação da mulher; me 

refiro aos trabalhos espirituais e a parte material, pois ajudamos muito na realização 

das festas sociais com comidas, danças ciganas, bingos, organização e divulgação 

dos eventos. Saliento que até no trabalho de Mesa Evangélica precisa-se da presença 

da mulher; no Leito Magnético, temos como obrigatórias a representatividade de 

mulheres pertencentes às falanges de Samaritana, Muruaicy, Jaçanã, Yurici Sol, 

Dharman Oxinto, bem como as demais falanges missionárias femininas. No 

Turigano, necessitamos de duas missionárias Maya, Nityama e várias Gregas. Na 

entrega das energias da Estrela Candente, a Nityama possui uma função específica. 

Porém, apesar da presença da mulher ser central, acho a Doutrina um tanto machista, 

pois não concordo com o termo “escrava” usado nas emissões das mulheres (Ninfas 

lua).  Sei que espiritualmente existe uma explicação para isso, ou seja, a mulher não 

é a escrava do homem, ela é escrava de uma missão que assume com um Adjunto 

(formação de um grupo de adeptos), porém, as pessoas que não são do Vale, não 

compreendem, o que contribui para julgamentos preconceituosos. O papel que 

considero mais importante como mulher diz respeito aos trabalhos que desenvolvo 

como Nityama. Para mim, o papel da mulher que reside na comunidade do Vale se 

torna mais desafiador do que a mulher que mora lá fora. O único trabalho que posso 

comandar é o Abatá de falanges missionárias, porém, confesso que não gosto, 

prefiro participar como membro do grupo. 

 

A colocação de Larissa acerca do termo escrava é pertinente e promove a seguinte 

inquietação: se a participante-narradora não concorda com a expressão escrava, 

provavelmente demais mulheres não aceitem também. Nesse sentido, por que não reivindicam 

a retirada das suas emissões? Segundo as participantes-narradoras, a clarividente foi “uma 

mulher inovadora e à frente do seu tempo”. Dessa forma, por que Tia Neiva, não explicou aos 

mentores que a orientavam que tal expressão era pejorativa e produzia uma imagem de 

submissão da mulher? Será que mesmo tendo sido a primeira mulher caminhoneira do Brasil, 

tendo assumido depois funções fundamentais na organização de um agrupamento religioso, a 

clarividente acalentava noções de subalternização da mulher? Não sendo possível dar uma 
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resposta categórica a essas questões fica a reflexão sobre o eterno dilema posto às religiões 

entre tradição e religião. 

 Para a Maya Iara, o papel da mulher está diretamente ligado aos rituais. Em sua 

fala, lamentou os feminicídios ocorridos no Cariri, disse, ainda, que faz preces para as 

mulheres caririenses que sofrem esse tipo de violência. Iara comungou com Larissa ao afirmar 

que não deseja estar à frente dos trabalhos da mesma forma que os homens, pois como 

missionária Maya, disse já possuir muitos compromissos na Doutrina: 

O papel da mulher diz respeito ao autoconhecimento, um aprendizado constante que 

precisa desenvolver no dia a dia dos rituais, e só conseguimos alcançar os objetivos 

se dialogarmos com os adeptos, os espíritos involuídos e os espíritos evoluídos, 

contemplando a assistência aos pacientes e visitantes; Nosso papel é comunitário. 

Para mim não importa se a mulher mora na comunidade ou reside em outro espaço, 

cabe a cada uma perceber a importância da sua missão. Na região do Cariri, têm 

ocorrido muitos feminicídios, isso é lamentável. Nesse sentido, uma vez me 

perguntaram se no Vale rezamos para as mulheres. Respondi que, enquanto mulher, 

vibro positivamente nos meus trabalhos para que essas energias negativas possam 

ser manipuladas e afastadas em favor da vida da mulher caririense. Confesso que 

não sinto vontade de comandar os mesmos trabalhos que os homens comandam, 

pois já possuo inúmeras atribuições junto a minha falange missionária. 

 

De fato, observamos que compete às falanges femininas a participação em quase 

todos os rituais, e em alguns deles, há uma demanda expressiva de tempo e componentes, 

pois, “as vestes trazem consigo uma responsabilidade espiritual, vinculando a mulher a 

realizar cotidianamente determinados rituais no VDA. [...] As vestes, portanto servem como 

um divisor de trabalhos” (QUEIROZ, 2015, p. 93). 

A Grega Thaís destacou a presença do sagrado feminino que segundo ela, pode ser 

encontrado nos rituais, nas vestes das falanges missionárias, no trabalho conjunto entre 

homem e mulher, vejamos:  

 

No Vale, a mulher abre os caminhos, cumprimos um papel de esteio. Os 

comandantes não assumem trabalhos sem a formação das mulheres, como por 

exemplo, no Oráculo, na Cruz do caminho, na Entrega das Energias da Estrela 

Candente, etc. Na Imunização precisa de uma quantidade significativa de mulheres 

com suas indumentárias de falanges missionárias. A mulher tem o poder da cura, 

desde que ela esteja harmonizada e tenha abertura para ser instrumento da 

espiritualidade. Um Adjunto (homem) para ser completo precisa de uma ninfa e 

madrinha. O sagrado feminino é muito utilizado na riqueza que cada mulher traz na 

sua bagagem e vai sendo ressignificado nos rituais. Temos 19 falanges femininas e 

apenas duas masculinas. Sabemos que o homem também possui sua importância, 

mas tem coisas que só a mulher resolve, estamos sempre em evidência. Acho muito 

limitado comentários do tipo: “no Vale, a mulher não tem vez”. Não comandamos os 

mesmos trabalhos que os homens, todavia, temos responsabilidades tanto quanto 

eles possuem. Na verdade funcionamos numa dinâmica de partilhas de grandes 

tarefas, e o nosso papel é completo. 
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A fala da ninfa traz uma dimensão importante a ser destacada: o sagrado feminino. 

Apesar desta expressão não aparecer explicitamente na literatura doutrinária há na prática 

cotidiana uma grande reverência ao feminino como força gestora e nutridora. Tal reverência 

se manifesta nos cumprimentos e no modo como o mestre conduz a ninfa nos rituais. A ideia 

de sagrado feminino está ligada à “grande mãe73”, conforme expresso por Silva (2005, p. 

118): 

 

O culto ao Sagrado Feminino traz, em seu ressurgimento, uma nova visão da relação 

do ser humano com a natureza e com sua dimensão espiritual. Essa espiritualidade 

tem como princípio fundamental o respeito à vida, em todas as suas manifestações, o 

cultivo da compaixão e aceitação – nossa e dos outros, o reconhecimento da intuição 

e da sabedoria inerente a homens e mulheres, e a celebração da unidade com toda a 

criação. 

 

A citação da autora é propícia e vai ao encontro da fala de Thaís, ao narrar à 

presença do sagrado feminino, que segundo esta participante-narradora é “ressignificada” nos 

rituais que as mulheres participam. Dentre eles, elencamos também, que há algumas 

semelhanças do espaço religioso com as formas de vivências propostas pela Nova Era; 

frisamos também a convivência dos trabalhos sempre em grupo; a sintonia com a mãe-

natureza, fator bastante evidenciado nas aberturas dos trabalhos no Vale; e o convite ao 

constante investimento da espiritualidade do ser. 

Para Silva (2005, p. 122), a ligação da mulher com o sagrado feminino perpassa 

também a espiritualidade, e ocorreu a partir de inúmeros acontecimentos relacionados à 

humanidade: “[...] pois, além de serem sacerdotisas, curandeiras, parteiras, guardiãs dos 

mistérios da vida e da morte, foram, também, responsáveis pelas primeiras catalogações das 

ervas para uso medicinal e mágico e pela criação do calendário lunar”.  Como vimos, o 

sagrado feminino está presente não apenas na religião, mas, sobretudo no desenvolvimento e 

evolução da humanidade, e a presença da mulher foi e continua sendo fundamental nesse 

processo que permanece em aberto, ou seja, em contínua transformação. 

Prosseguindo, a Maya Taynar elencou em sua narrativa vários fatores que estão 

ligados ao trabalho da mulher, entre eles, a corte. Afirmou que quando se trata de coordenação 

de trabalhos, o único que as mulheres podem estar à frente é o Abatá de falanges missionárias, 

contudo, ela tem um desejo que é comandar o trabalho da Estrela Candente: 

 

                                                 
73 Para Neumann (1974, p. 19) “Quando a psicologia analítica se refere à imagem primordial ou arquétipo da 

“Grande Mãe”, não se refere à existência de uma imagem concreta existindo com tempo e espaço, mas há uma 

imagem interior em operação na psique humana. A expressão simbólica desse fenômeno psíquico são as figuras e 

as imagens da Grande Deusa, reproduzidas nas criações artísticas e nos mitos da humanidade”. 
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Destaco um grande papel da mulher no Vale do Amanhecer que é o trabalho de 

corte, desenvolvido principalmente pelas Nityamas, Gregas e Mayas. É preciso 

deixar claro que no Vale o homem não trabalha sozinho, as ninfas (mulheres) são 

centrais. Há especificidades, mas na prática do dia a dia tudo é feito em grupo, uns 

ajudando os outros. Podemos comandar trabalhos de Abatá, mas precisamos de dois 

mestres (homens) para a composição do grupo. Como Maya, tenho uma 

responsabilidade a desenvolver no trabalho de Turigano, o qual várias falanges 

femininas possuem funções especiais. Como mulher, gostaria de comandar o 

trabalho da Estrela Candente; considero esse trabalho muito bonito, e poderia 

desempenhá-lo tranquilamente. Na verdade, há uma diversidade de funções 

representadas pela mulher e pelo homem, e isso é muito bacana, proporciona o 

constante diálogo nas experiências religiosas que acontecem na casa do Pai Seta 

Branca, todavia chamo atenção para a capacidade que a mulher tem de contribuir na 

organização e harmonização dos trabalhos. Geralmente, quando se fala do papel da 

mulher, as pessoas se referem logo à tia Neiva, neste sentido, cada mulher a 

representa.  

 

A Nityama Janaylen corroborou com a Maya Taynar, e destacou a corte como um 

dos trabalhos que estão mais em evidência na figura da mulher dessa instituição religiosa: 

 

Em sua maioria, as mulheres são missionárias que conduzem as cortes, ou seja, 

emanam e harmonizam para que os trabalhos possam acontecer da melhor forma 

possível. Como mulher, me sinto realizada em vários trabalhos, principalmente 

quando represento a falange das Nityamas. Os homens são os responsáveis por 

praticamente todas as aberturas dos trabalhos, todavia não conseguem obter êxito 

sem a ajuda das mulheres. Eu moro na comunidade do Vale do Amanhecer, mas 

geralmente a convivência com os demais se dá quando vou até o templo e 

desempenho o meu papel como missionária, entre eles, estudo, sou mãe, trabalho 

materialmente, cuido da casa, enfim, tenho uma vida social.  

 

Importante destacar que mesmo não assumindo as tarefas de comando no templo 

as ninfas são ativas na vida social, inclusive muitas delas são chefes das suas famílias. Vimos 

nas narrativas de quatro missionárias participantes da pesquisa que elas não exitaram quando 

perceberam que seus casamentos não estavam seguindo bom rumo e se separaram assumindo 

a criação dos seus filhos. 

A Nityama Natália frisou a presença da mulher desde a formação do Vale do 

Amanhecer. Nesse sentido, “vale destacar que a doutrina também foi fundada por uma 

mulher, algo que a difere de outras religiões tradicionais” (QUEIROZ, 2015, p. 93). Além de 

realçar a figura feminina de Tia Neiva, esta participante-narradora evidenciou também a 

entidade espiritual Mãe Yara: 

 

Desde a sua fundação a mulher é fundamental nessa Doutrina, uma vez que 

aconteceu por intermédio de uma mulher, e além da clarividente temos uma grande 

referência que é Mãe Yara. Em vários trabalhos, a participação tem a ver com a 

escolha de uma falange missionária. Cada falange tem um papel especial, a qual 

emana energias que contribuem para a efetivação dos rituais. No dia a dia, a mulher 

é convidada a exercitar o amor e partilhar as experiências.  
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Consideramos este subitem fundamental para entendermos a partir das vozes das 

interlocutoras da pesquisa como se dá o papel da mulher no sistema doutrinário do 

Amanhecer, como se sentem, quais são as suas posições diante de determinadas normas 

seguidas, sobretudo como elas gostariam que suas participações fossem evidenciadas, além 

daquelas que já desempenham. 
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7 CONCLUSÕES SOBRE PERCURSOS EM CONSTANTE (TRANS)FORMAÇÃO 

 

Ao elaborarmos as conclusões desta tese, percebemos o quanto o cenário do lócus 

investigado ainda é carecedor de continuidades de pesquisas.  

Confessamos que desenvolver pesquisas na educação em espaço não-escolar 

constitui-se numa aventura complexa, cheia de desafios e possibilidades. Nesse sentido, o 

objeto de estudo contou com duas abordagens teórico-metodológicas: pesquisa 

(auto)biográfica em educação e história oral. Da primeira, ficou a lição da construção de 

relações intersubjetivas fundadas no diálogo. Da segunda, ficou o legado da fecundidade das 

memórias e da necessidade de deixar registros históricos para a posteridade. Lembramos que 

até aqui não existia qualquer registro que colaborasse na reconstituição da história do Vale do 

Amanhecer no Cariri. 

 Estudar a narrativa de si com destaque para o universo religioso, significa ir ao 

encontro de experiências (trans)formadoras, uma vez que no espaço religioso também se 

educa com apoio de símbolos rituais, doutrinas, mas sobretudo com a convivência 

comunitária. 

Confessamos que o desenvolvimento de uma pesquisa é motivador de entrega, 

compromisso e busca pelo saber mais. Mesmo tendo ciência do prazo acadêmico estipulado 

para a sua efetivação, procuramos investir o máximo possível nos encontros do Círculo 

Reflexivo Biográfico (CRB), e no contato com os fundadores da Doutrina do Amanhecer na 

região do Cariri cearense, sem perder, o necessário equilíbrio entre objetividade e 

subjetividade.   

Foi grande o esforço para realizar uma análise crítica sobre o universo que me era 

familiar. Esperamos contribuir com demais pesquisas, advertindo aos futuros pesquisadores 

que a referida instituição religiosa é rica não apenas no aspecto ritualístico, mas, também a 

busca consciente de processos de espiritualização firmada na síntese evangélica “amor 

tolerância e humildade”. 

As narrativas da experiência religiosa tecidas nos oito encontros do CRB 

confirmaram um potencial heurístico e formador, possibilitando assim, um olhar 

problematizador a partir das categorias-chave: biografização, formação existencial, 

experiência religiosa e intolerância religiosa.  

Com o intuito de respondermos as perguntas, que nos orientaram no 

desenvolvimento desta tese, lançamos o olhar para os elementos que consideramos fundantes, 
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embora tenhamos a certeza que os sujeitos não param de se constituir conforme nos alertava 

Delory-Morberger (2012). 

Tivemos como objetivo geral compreender, com base nas narrativas de si, os 

sentidos da experiência religiosa para as participantes das falanges missionárias Nityamas, 

Gregas e Mayas do Vale do Amanhecer da cidade do Crato-CE, avaliando suas consequências 

em diferentes segmentos da vida. Elencamos como objetivos específicos: 

 

✓ Reconstruir, a partir dos procedimentos da história oral, a gênese e o 

desenvolvimento do Templo Patário do Amanhecer, Crato-Ce; 

✓ Apresentar a Doutrina do Amanhecer, destacando a figura de sua fundadora; 

✓ Avaliar as consequências das experiências vividas no Vale do Amanhecer para 

as seguintes esferas da vida: familiar, escolar e profissional. 

 

Os achados apresentados trouxeram algumas respostas no que dizem respeito ao 

grupo fundador e as sete participantes-narradoras, abrindo-se novos horizontes de pesquisa, 

sobretudo no que diz respeito a relação entre o viver comunitário no entorno do templo e no 

seu interior, e as relações hierárquicas com destaque para o papel da mulher. 

Ao conceder suas entrevistas, o grupo fundador nos disse que as motivações que 

levaram a criação da referida Doutrina, deveu-se principalmente a preparação por mentores 

espirituais, em especial o preto-velho de nome Pai João de Enoque, que os orientou durante 

anos que antecederam a chegada destes, sobre compromissos que teriam com a região do 

Cariri cearense.  

O grupo supracitado é oriundo do Templo Mãe em Brasília, e permaneceu unido 

por 09 anos, havendo uma subdivisão que gerou os templos Patário do Crato e o templo 

Pelário em Juazeiro do Norte.  

 Segundo os líderes, o principal motivo que os levou a separação do grupo foram 

divergências doutrinárias, ou seja, uma parte desejava permanecer apenas com a ritualística 

evangélica, a outra, com a ampliação dos trabalhos desobsessivos.  

Constatamos que ao chegarem no Cariri, os fundadores enfrentaram vários 

problemas, entre eles, adaptação para se fixar com a família, estrutura financeira, busca por 

emprego, construção do templo, intolerância religiosa e principalmente, segundo eles, 

perseguições de forças espirituais contrárias que tentou os impedir de dar seguimento à 

missão no Crato. 
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A figura da clarividente Neiva Zelaya, líder do movimento religioso foi 

reverenciada por cada membro dessa pesquisa. De modo especial, pelos fundadores e por 

dona Veneranda, pois estes últimos a conheceram, e alguns deles tinham bastante contato com 

ela. Para eles, e para as participantes-narradoras, ela foi à intermediária não apenas do cenário 

que recebeu o nome Vale do Amanhecer, mas, sobretudo das construções das falanges 

missionárias, tendo se dedicado com afinco a cada detalhe, entre eles, vestimentas e suas 

simbologias, emissões, cantos de falange, rituais específicos, além de ter tido todo um 

cuidado especial na sua concretização. 

Sobre as consequências do pertencimento ao Vale do Amanhecer, em diferentes 

esferas da vida, as narradoras apontaram o que segue: 

A categoria experiência-formadora foi crucial, através dela, num sentido de 

coletividade, as participantes-narradoras demonstraram que a família foi à intermediária para 

os seus ingressos na Doutrina. Em alguns casos, a chegada ao referido lócus se deu através do 

pai, mãe, irmão ou tias, com exceção apenas de uma delas. Assim, evidenciou-se a 

transmissão intergeracional. 

Sobre as consequências do pertencimento no espaço escolar foram evidenciados 

sinais de intolerância religiosa. Em alguns aspectos, na escola de Educação Básica e no ensino 

superior, chegando algumas de nossas protagonistas a sofrerem bullying dos colegas.  

Na esfera profissional, as narradoras também sofreram intolerância religiosa. Uma 

delas, afirmou que precisou esconder seu pertencimento ao Vale no local de trabalho. Grande 

parte ressaltou que chegou bem jovem à Doutrina, e que a princípio tinham dificuldades de 

lidar com essas questões, todavia, atualmente se sentem mais preparadas quando se deparam 

com preconceitos desse tipo, e sabem se posicionar com mais segurança. Ficou patente que a 

aceitação do outro está na dependência da relação de si. Até que ponto o preconceito não está 

dentro de cada um? 

Sobre a experiência comunitária, reunimos vários pontos elencados pelas 

participantes-narradoras, e percebemos que o trabalho nas falanges missionárias, através dos 

rituais se configuram numa vivência coletiva, entre eles, os trabalhos de Abatá, Corte, 

Recepção, Chama da Vida (Entregas das Energias) foram os mais citados. Todavia, as 

interlocutoras nos disseram que no espaço religioso nem tudo é alegria, principalmente 

quando os trabalhos são realizados com um número significativo de pessoas. Nesse contexto, 

há em alguns casos, discordâncias, críticas e julgamentos. Repetimos a argumentação de Josso 

(2010), já trazida para esta tese, quando afirma sobre as vivências particulares aliadas a 

coletividade, resultando assim em aprendizagens existenciais.  
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Evidenciamos que à intolerância religiosa foi um aspecto bastante apontado, pois 

o Vale do Amanhecer ainda enfrenta muitos obstáculos nesse sentido. Em sua maioria, estes 

se apresentaram por parte de familiares pertencentes à Igreja Evangélica e Católica, e ou por 

amigos e colegas de trabalho, pelo simples fato de saber que estas frequentam um espaço 

religioso que há prática mediúnica e elementos das religiões de matriz africana. Em alguns 

casos, os familiares apresentaram uma rejeição de tal modo, que não deixaram escolhas, ou 

seja, ou eram eles, ou era a Doutrina.  

Com Teixeira (2014), vimos que infelizmente boa parte da intolerância religiosa 

que tratamos nessa tese, está assentada no comportamento de pessoas que não se permitem 

conhecer a pertença religiosa do outro, manifestando atitudes de julgamento e indiferença. 

Urge então, a necessidade de uma cultura que prime pelo diálogo inter-religioso. A esse 

respeito, a escola e a universidade são instituições que podem contribuir para dirimir essa 

mazela ainda tão viva e atuante.  

Na vida social, nossas participantes-narradoras assumem papeis diversos, lutam, 

trabalham, se engajam para obterem êxito na escola e ou faculdade, bem como planejam voos 

na conquista profissional. Em relação aos projetos de vida, expressaram o desejo de adquirir 

um trabalho mais estável e compensador financeiramente, e a maioria delas, o anseio de obter 

uma formação acadêmica, conquistar a casa própria, ver os filhos se desenvolverem num 

ambiente que propicie paz e saúde. Tais projetos correspondem aos valores cultuados na 

Doutrina, que a despeito de excluir a mulher das funções de comando, reconhecem seu papel 

fundamental no desenvolvimento dos trabalhos. A esse respeito identificamos uma tensão 

entre manter a tradição deixada pela clarividente Neiva e corresponder às necessidades de 

renovação. 

Elas expressaram concordância com a Doutrina quanto à distinção entre homens e 

mulheres, quando diz respeito a diferenças energéticas. Elas realçaram o sentido de 

reciprocidade, pois nenhum trabalho no Vale é realizado sem a colaboração do polo masculino 

(positividade expressa, prioritariamente, força e comando) e o polo feminino (negativo, 

expressa, com relevo, indicador de harmonia e ternura). Busca-se superar um sentido de 

dominação da histórica prática sobre o masculino e o feminino. Esta é uma tarefa que exige 

perseverança e desenvolvimento espiritual, pois os adeptos do Vale do Amanhecer estão 

inseridos em uma sociedade machista e trazem para a convivência comunitária, práticas 

relacionadas à subalternização da mulher. 

Num balanço final, afirmamos a seguinte tese: as experiências vividas 

comunitariamente nas falanges missionárias Nityamas, Gregas e Mayas configuram-se como 
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experiências existenciais a marcar a vida das mulheres em diferentes esferas individuais e 

coletivas, levando-as a processos de busca de crescimento espiritual, material e social. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

 

DADOS GERAIS DO ENTREVISTADO: 

 

NOME: 

______________________________________________________________________ 

 

IDADE: _____________ 

 

ANO DE INGRESSO NA DOUTRINA: ____________ 

 

ANO QUE CHEGOU NO CRATO PARA CUMPRIR A MISSÃO DE CONSTRUÇÃO DO 

TEMPLO: __________ 

 

➢ O que é o Vale do Amanhecer? 

 

➢ Por que e como o senhor (a) se tornou adepto (a) desta Doutrina? 

 

➢ Por que permanece nela até hoje? 

 

➢ Em que contexto e pela iniciativa de quem o Vale do Amanhecer foi criado no Cariri? 

 

➢ Como se deu o processo de implantação do Templo? 

 

➢ Qual o motivo que levou a separação do grupo fundador da Doutrina na região do Cariri? 

 

➢ Explique o que são falanges missionárias. 

 

➢ Como as falanges de Nityamas, Gregas e Mayas foram incorporadas à Doutrina? 

 

➢ Qual a função das falanges de Nityamas, Gregas e Mayas e o que elas representam para a 

Doutrina do Amanhecer? 

 

➢ Na sua visão, qual a maior contribuição que a clarividente Neiva deixou para o Vale do 

Amanhecer? 

 

➢ Faça um balanço da contribuição do Vale do Amanhecer no Cariri, apontando as 

principais dificuldades, obstáculos e os desafios atuais. 
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APÊNDICE B - CONTRATO BIOGRÁFICO 

 FUNCIONAMENTO DO CÍRCULO REFLEXIVO BIOGRÁFICO (CRB) 

 

 

 O presente documento expressa um acordo feito entre as adeptas do Templo Patário do 

Amanhecer da cidade do Crato-CE que aceitaram participar do Círculo Reflexivo Biográfico 

na modalidade da experiência religiosa, desenvolvido pela doutoranda Gercilene Oliveira de 

Lima. As atividades serão coletivas e terão como orientações as seguintes fases: a) dinâmica 

de integração/acolhimento do grupo; b) biografização (narrativa oral da experiência religiosa, 

c) transcrição da narrativa da experiência religiosa; d) interação das narrativas em pequenos 

grupos; e) integração experiencial e e) síntese e avaliação de cada momento vivenciado na 

pesquisa. 

 

A seguir, apresentamos os princípios que regem o CRB da modalidade da experiência 

religiosa: 

 

● PRINCÍPIO DO RESPEITO MÚTUO: somos iguais em nossa humanidade e na busca pelo 

“ser mais”. Somos diferentes, por nossas trajetórias, percursos e identidades e, na igualdade e 

na diferença, respeitaremos uns aos outros. Respeitarei minhas limitações, resistências e meu 

modo de ser, porém por investir no meu processo de formação, desde já decreto: “o desejo 

que tenho de autoconhecimento e de transformação é maior que minha resistência”. 

● PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO: sabemos que estamos no lugar correto e com as 

pessoas certas para a realização de um trabalho biográfico, por isso estamos abertas à partilha 

e ao agir solidário de nossas colegas.  Procuraremos falar, buscando equilíbrio entre o nosso 

tempo e o tempo do outro. Todas as participantes devem ficar a vontade para contar as suas 

histórias. Afinal, esse momento foi elaborado com muito carinho e respeito pelo grupo. Temos 

consciência de que as colegas do grupo têm muito a nos dizer, portanto, temos muito a 

aprender umas com as outras.   

● PRINCÍPIO ÉTICO: tudo que dissermos e fizermos nos encontros do CRB ficará em total 

sigilo, não devendo ser comentado com pessoas que não fazem parte do presente grupo, 

tampouco, jamais será usado para julgar ou expor qualquer membro do grupo. Somos livres 

para fazermos a narrativa de nossas experiências religiosas e para dizermos o que 

conseguirmos, sem, contudo, comprometer outras pessoas que compartilharam/compartilham 

experiências conosco; 

● PRINCÍPIO DA INTEGRAÇÃO: desenvolveremos dinâmicas visando a amorização do 

grupo. Em cada encontro aprofundaremos nossos laços e nossas descobertas e elaborações 

pessoais. Também sabemos da necessidade de valorização das contribuições de cada membro 

do grupo, pois, aprendemos muito ouvindo as experiências das pessoas. Cada história é única, 

e por este motivo, comprometemo-nos a não julgar, nem aconselhar as nossas colegas, a não 

ser que sejamos solicitadas; 
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● PRINCÍPIO DA ORGANIZAÇÃO: seremos pontuais aos encontros, seguindo o 

cronograma traçado por nós. O CRB será realizado a partir de encontros de 4h (ver 

cronograma). Ao longo do processo manteremos um grupo no Whatsapp, para mensagens 

relacionadas, unicamente, ao CRB.  

 

           

Crato, 05 de outubro de 2017. 

 

Assinatura dos membros do grupo: 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

Prezado (a) Colaborador (a),   

 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa de doutorado que tem 

como título: Os sentidos da experiência religiosa nas narrativas de missionárias Nityamas, 

Gregas e Mayas: um mergulho no universo do Vale do Amanhecer, que objetiva fazer a 

reconstrução da gênese e desenvolvimento do Vale do Amanhecer na região do Cariri 

cearense.   

Você foi selecionado por compor o grupo de adeptos que inaugurou a Doutrina do 

Amanhecer na presente região. Lembramos que a sua participação é voluntária, tendo assim a 

liberdade de não querer participar, e pode desistir em qualquer momento, mesmo após ter 

iniciado a entrevista sem nenhum prejuízo para você. A pesquisa não apresenta riscos, não é 

remunerada e não implica em gastos para os participantes.  

Solicitamos autorização para gravar a sua fala por meio de áudio, e ressaltamos 

que os dados e as informações coletadas serão utilizados na composição e publicação da  tese 

e em eventos científicos.  

Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos métodos utilizados na 

mesma, pode procurar a qualquer momento a pesquisadora Gercilene Oliveira de Lima, 

responsável pela tese, por meio do contato: (88) 99938-0002. E-mail: 

gercilenecrato@gmail.com 

Declaro que concordo em participar da pesquisa e autorizo a publicação das 

informações prestadas por mim. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre 

esclarecido (TCLE) e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

                                                                       

                                                                              Crato, 19 de setembro de 2017  

mailto:gercilenecrato@gmail.com
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__________________________________________________ 

Assinatura e RG do participante da pesquisa 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 
 

Prezado (a) Colaborador (a),   

 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa de doutorado que tem 

como título: Os sentidos da experiência religiosa nas narrativas de missionárias Nityamas, 

Gregas e Mayas: um mergulho no universo do Vale do Amanhecer, que objetiva fazer a 

reconstrução da gênese e desenvolvimento do Vale do Amanhecer na região do Cariri 

cearense.   

Você foi selecionado por compor o grupo de crianças que veio com os adeptos 

para inaugurar a Doutrina do Amanhecer na presente região. Lembramos que a sua 

participação é voluntária, tendo assim a liberdade de não querer participar, e pode desistir em 

qualquer momento, mesmo após ter iniciado a entrevista sem nenhum prejuízo para você. A 

pesquisa não apresenta riscos, não é remunerada e não implica em gastos para os 

participantes.  

Solicitamos autorização para gravar a sua fala por meio de áudio, e ressaltamos que 

os dados e as informações coletadas serão utilizados na composição e publicação da  tese e 

em eventos científicos.  

Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos métodos utilizados na 

mesma, pode procurar a qualquer momento a pesquisadora Gercilene Oliveira de Lima, 

responsável pela tese, por meio do contato: (88) 99938-0002. E-mail: 

gercilenecrato@gmail.com 

Declaro que concordo em participar da pesquisa e autorizo a publicação das 

informações prestadas por mim. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre 

esclarecido (TCLE) e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

                                                                        

mailto:gercilenecrato@gmail.com


286 

 

 

 

                                                                              Crato, 22 de março de 2018  

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura e RG do participante da pesquisa 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



287 

 

 

APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

Prezado (a) Colaborador (a),   

 

Você está sendo convidada a participar da pesquisa de doutorado que tem como 

título: Os sentidos da experiência religiosa nas narrativas de missionárias Nityamas, Gregas e 

Mayas: um mergulho no universo do Vale do Amanhecer, que objetiva produzir narrativas 

acerca das vivências nas referidas falanges e no lócus de investigação mencionado, por meio 

da pesquisa (auto)biográfica, utilizando como procedimento principal o Círculo Reflexivo 

Biográfico, na modalidade da experiência religiosa. 

Você foi selecionada por compor o grupo de missionárias que pertence à falange das 

Mayas e por possuir os critérios estabelecidos para a realização da pesquisa. Lembramos que 

a sua participação é voluntária, tendo assim a liberdade de não querer participar, e poder 

desistir a qualquer momento, mesmo após ter iniciado os encontros planejados, sem nenhum 

prejuízo para você.  

Solicitamos autorização para o que segue: a) gravar sua narrativa por meio de áudio e 

filmagem; b) registrar fotografias de diferentes momentos da pesquisa. Ressaltamos que os 

dados e as informações coletadas serão utilizados na composição e publicação da tese e em 

eventos científicos.  

Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou da metodologia utilizada na 

mesma, pode procurar a qualquer momento a pesquisadora Gercilene Oliveira de Lima, 

responsável pela tese, por meio do contato: (88) 99938-0002. E-mail: 

gercilenecrato@gmail.com 

mailto:gercilenecrato@gmail.com
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Declaro que concordo em participar da pesquisa e autorizo a publicação das 

informações prestadas por mim. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre 

esclarecido (TCLE) e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

                                                                        

 

                                                                              Crato, 05 de outubro de 2017 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura e RG do participante da pesquisa 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



289 

 

 

APÊNDICE F – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

Prezado (a) Colaborador (a),   

 

Você está sendo convidada a participar da pesquisa de doutorado que tem como 

título: Os sentidos da experiência religiosa nas narrativas de missionárias Nityamas, Gregas e 

Mayas: um mergulho no universo do Vale do Amanhecer, que objetiva produzir narrativas 

acerca das vivências nas referidas falanges e no lócus de investigação mencionado, por meio 

da pesquisa (auto)biográfica, utilizando como procedimento principal o Círculo Reflexivo 

Biográfico, na modalidade da experiência religiosa. 

Você foi selecionada por compor o grupo de missionárias que pertence à falange das 

Nityamas e por possuir os critérios estabelecidos para a realização da pesquisa. Lembramos 

que a sua participação é voluntária, tendo assim a liberdade de não querer participar, e poder 

desistir a qualquer momento, mesmo após ter iniciado os encontros planejados, sem nenhum 

prejuízo para você.  

Solicitamos autorização para o que segue: a) gravar sua narrativa por meio de áudio e 

filmagem; b) registrar fotografias de diferentes momentos da pesquisa. Ressaltamos que os 

dados e as informações coletadas serão utilizados na composição e publicação da tese e em 

eventos científicos.  

Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou da metodologia utilizada na 

mesma, pode procurar a qualquer momento a pesquisadora Gercilene Oliveira de Lima, 

responsável pela tese, por meio do contato: (88) 99938-0002. E-mail: 

gercilenecrato@gmail.com 

mailto:gercilenecrato@gmail.com
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Declaro que concordo em participar da pesquisa e autorizo a publicação das 

informações prestadas por mim. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre 

esclarecido (TCLE) e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

                                                                        

 

                                                                              Crato, 05 de outubro de 2017 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura e RG do participante da pesquisa 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 
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APÊNDICE G – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

Prezado (a) Colaborador (a),   

 

Você está sendo convidada a participar da pesquisa de doutorado que tem como 

título: Os sentidos da experiência religiosa nas narrativas de missionárias Nityamas, Gregas e 

Mayas: um mergulho no universo do Vale do Amanhecer, que objetiva produzir narrativas 

acerca das vivências nas referidas falanges e no lócus de investigação mencionado, por meio 

da pesquisa (auto)biográfica, utilizando como procedimento principal o Círculo Reflexivo 

Biográfico, na modalidade da experiência religiosa. 

Você foi selecionada por compor o grupo de missionárias que pertence à falange das 

Gregas e por possuir os critérios estabelecidos para a realização da pesquisa. Lembramos que 

a sua participação é voluntária, tendo assim a liberdade de não querer participar, e poder 

desistir a qualquer momento, mesmo após ter iniciado os encontros planejados, sem nenhum 

prejuízo para você.  

Solicitamos autorização para o que segue: a) gravar sua narrativa por meio de áudio e 

filmagem; b) registrar fotografias de diferentes momentos da pesquisa. Ressaltamos que os 

dados e as informações coletadas serão utilizados na composição e publicação da tese e em 

eventos científicos.  

Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou da metodologia utilizada na 

mesma, pode procurar a qualquer momento a pesquisadora Gercilene Oliveira de Lima, 

responsável pela tese, por meio do contato: (88) 99938-0002. E-mail: 

gercilenecrato@gmail.com 

mailto:gercilenecrato@gmail.com
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Declaro que concordo em participar da pesquisa e autorizo a publicação das 

informações prestadas por mim. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre 

esclarecido (TCLE) e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

                                                                        

 

                                                                              Crato, 05 de outubro de 2017 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura e RG do participante da pesquisa 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 
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APÊNDICE H – ENTREVISTA COM JOSÉ TAVARES DE MORAES (PRESIDENTE 

DO TEMPLO PATÁRIO DO AMANHECER) 

 

 

Eu sou José Tavares de Moraes. Tenho 61 anos. Ingressei no Templo Mãe em 

1976. O Vale do Amanhecer é uma Doutrina espiritualista, baseada nos princípios do 

Evangelho de Jesus. Nós trabalhamos com dois tipos de mediunidade, são elas: apará, que é o 

médium de incorporação, e o doutrinador, médium que auxilia as entidades, doutrina e eleva 

os espíritos inluz.  

A especialidade do Vale do Amanhecer é a desobsessão. Para que haja a 

desobsessão se faz necessária a presença do doutrinador e do apará. Então, o Vale é um 

sistema que usa a mediunidade dentro dos princípios do Evangelho de Jesus para dar 

assistência espiritual à humanidade, ou seja, as pessoas que precisarem de auxílio espiritual.  

Tornei-me adepto dessa doutrina, porque eu sempre tive uma tendência religiosa 

para o trabalho espiritual, e o Vale supriu todas as minhas necessidades. Destaco um ponto 

muito importante, que me chamou atenção quando conheci o Vale, que é o fato das pessoas 

terem liberdade para trabalhar de forma espontânea, pois a doutrina respeita o livre arbítrio 

das pessoas. Então, você vive a sua história espiritual em conformidade com a sua condição, 

com a sua capacidade, com a sua maneira de pensar e de agir.  

Aqui no Cariri, o Vale do Amanhecer foi criado por mim e um grupo de pessoas. 

Ao todo, são nove adultos e oito crianças. Nós fazíamos parte do Templo Mãe, e em 

novembro de 1985, Tia Neiva desencarnou, e seis meses depois, a gente começou a se reunir, 

com o objetivo de levar a doutrina para algum lugar. Então, decidimos vir para o Ceará, para 

expandir a doutrina do Pai Seta Branca que foi fundada pela clarividente. Nós chegamos aqui 

no Crato no dia primeiro de janeiro de 1987, e no dia treze de maio do corrente ano, fizemos a 

abertura do primeiro trabalho, iniciando assim, a criação da doutrina do Amanhecer, mais 

precisamente na travessa Barbalha, localizada no bairro Seminário.  

Na verdade, o primeiro templo foi criado no quintal da minha casa. Eu aluguei 

uma casa na travessa Barbalha que tinha um quintal. Conversei com a dona da casa, pedi 

autorização. Fizemos uma barraca de palha, era uma área pequena de apenas 6/8. Lá, nós 

ficamos três anos. Nesse período, o grupo tinha mais de 60 pessoas. Fizemos viagem para o 

Templo Mãe, para consagrar os médiuns, e como o espaço do primeiro templo ficou pequeno, 

conseguimos um terreno na ladeira da integração, também no bairro Seminário que foi 
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construído o segundo templo de palha, sendo bem maior, com 20/27. Ficamos lá de 1990 até 

2000.  

Em 2000, mudamos para o templo permanente, aqui no sítio São Vicente, 

conhecido como Cafundó, que fica próximo o bairro Vila Lobo. Na verdade, o registro daqui 

tem o nome de Cafundó. Então, já vai fazer dezoito anos que estamos aqui. Resumindo, 

ficamos três anos na travessa Barbalha (primeiro templo), dez anos na ladeira da integração 

(segundo templo), e já vai completando aí 30 anos que nós estamos no Crato, e graças a Deus, 

essa Doutrina chegou para ficar e continuar a missão. Desde então, o Vale teve uma aceitação 

muito grande aqui na região, e nós não tivemos nenhum problema com as pessoas.  

Hoje, o Vale do Crato tem uma extensão, possui muitos adeptos, temos muitas 

pessoas, muitos visitantes que vem até aqui em busca de socorro para suas angústias, e graças 

a Deus, eu acho que o Vale supre essas necessidades, porque isso acontece todos os dias. O 

Vale do Amanhecer é um sistema muito dinâmico, proporcionando o trabalho espiritual todos 

os dias. Dessa forma, de domingo a domingo as pessoas chegam em busca de suprimento para 

suas necessidades espirituais.  

Nós estamos sempre ocupados, porque tem sempre gente nos procurando, pessoas 

de todos os níveis sociais, enfrentando diversas situações em suas vidas. Às vezes têm pessoas 

que chegam para a gente para agradecer, mas, dissemos para elas que, a casa do pai Seta 

Branca é quem lhe agradece, pois assim, nos dão a oportunidade de exercermos as nossas 

mediunidades. Resumindo, as pessoas chegam, recebem seus benefícios espirituais ou não 

recebem, né? Às vezes a gente não sabe, entendeu, e vão cuidar de suas vidas. Para a 

espiritualidade, tudo é conforme o merecimento e a necessidade de cada um. A grande maioria 

realmente resolve o problema quando é espiritual.  

Qualquer pessoa que chegue até o Vale, o nosso objetivo principal é ajudá-la 

mediante as suas necessidade espirituais. Essa doutrina supre todas as minhas necessidades. 

Ela me completa. Eu não saberia mais viver na terra sem esse trabalho, sem estar ligado a algo 

que ajude o ser humano. Então, o trabalho espiritual me completa e me faz muito feliz. Eu 

quero viver muito, mas, fazendo o que eu já faço, ou seja, trabalhando em benefício do ser 

humano em geral, em benefício da humanidade. Sobre a quantidade de adeptos, às vezes é até 

difícil responder, porque hoje a gente tem uma média de mais ou menos 2000 mil adeptos. Só 

que como existem muitas mudanças na vida das pessoas, hoje a gente tem uma quantidade de 

médiuns espalhados pelo Brasil. Em quase todos os estados brasileiros onde tem templo do 

Amanhecer, pode-se encontrar médium aqui do Crato.  



295 

 

 

No Templo Patário do Amanhecer também tem vários médiuns de outros 

municípios do Ceará e demais Estados. Na verdade esse corpo mediúnico não é um povo que 

dá uma assistência muito grande, é um pessoal que faz parte da doutrina, mas que pelas 

ocupações da vida, a frequência é pouca. Atualmente nós temos uma média de 500 médiuns 

que tem uma frequência diária, permanente. Temos uma quantidade de trabalhos 

significativos que precisa de muita gente para que os rituais aconteçam. No corpo mediúnico 

geral, temos uma média de 2000 adeptos.  

Temos 19 falanges missionárias femininas e 02 masculinas. As mulheres dessa 

doutrina são chamadas de Ninfas.  Existem muitas funções doutrinárias, trabalhos que são 

feitos pelas Ninfas, e em sua maioria, para que os setores de trabalhos funcionem é preciso da 

presença das falanges missionárias. Para cada falange existe o nome da mesma, uma 

indumentária e a função da falange. Na verdade as ninfas escolhem sua falange missionária 

por afinidade, algo especial que chama a atenção delas. Temos uma diversidade de rituais, e as 

Ninfas vão se integrando nas falanges missionárias em conformidade com o trabalho que mais 

chama a atenção delas, ou pela indumentária que são roupas muito bonitas. Pertencer a uma 

falange missionária significa mais uma oportunidade que a Ninfa tem de realizar um trabalho 

espiritual.  

Quanto as falanges missionárias Devas, foram incorporadas a Doutrina em épocas 

diferentes. Em primeiro lugar veio a Nityama, quando começaram os rituais no Templo Mãe. 

Com a implantação dos rituais, surgiu a necessidade de criação das falanges missionárias. Em 

seguida foi criada a Grega, que é uma missão parecida com a Nityama, e por último a Maya. 

Essas três falanges surgiram para compor rituais em conformidade com as necessidades que 

foram surgindo na doutrina. Na verdade, na doutrina, os setores de trabalhos não foram 

criados todos de uma vez.  Eles foram surgindo de acordo com as necessidades.  

A espiritualidade orientava a tia Neiva, que foi o grande instrumento de tudo o 

que temos. Essas falanges missionárias de Nityamas, Gregas e Mayas dão oportunidade para o 

ingresso dos adolescentes. Como o adolescente não pode entrar diretamente em um trabalho 

desobsessivo, então foi criado esse trabalho das falanges missionárias Devas, porque é um 

trabalho mais leve, onde elas realizam cortes, emanam o ambiente, distribuem energias, 

ectoplasmas, O ritual de corte é fundamental na realização dos trabalhos espirituais. Quando 

passa uma corte com essas falanges a energia muda, melhora todo o ambiente. Então, isso foi 

sendo criado porque esse trabalho é feito principalmente pelos adolescentes para dar 

oportunidade para eles terem a sua função dentro da doutrina. Nós adultos temos outras 
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funções, e eles também tem a função deles, que em comparado ao que a gente faz, um 

trabalho mais leve e mais suave.  

No templo Patário do Amanhecer essas falanges foram implantadas na mesma 

época das demais. Em 1992 e 1993 implantamos as falanges missionárias e elas foram 

apresentadas para todas as missionárias e adolescentes que tinham interesse por essas 

falanges. Hoje, graças a Deus já temos um grande movimento dessas falanges e cada uma 

delas já têm muitos adeptos. A principal função das falanges missionárias de Nityamas, 

Gregas e Mayas é um trabalho que elas fazem de energização que nos ajuda no trabalho 

desobsessivo. Com esse trabalho que elas fazem de emissão e canto, cortes, emitindo essas 

energias, cantando os mantras, essas falanges contribuem com uma grande manipulação de 

forças benéficas dentro do templo, e isso traz mais segurança, porque trabalhamos com essas 

energias em benefício dos mais necessitados, e essas falanges produzem essa energia e 

quando vai se realizar um trabalho desobsessivo em benefício de alguém a espiritualidade usa 

essa energia, então nos ajuda muito nesse sentido.  

Para mim, a maior contribuição que a Tia Neiva deixou foi a forma de 

evangelização. Como essa doutrina foi criada dentro dos princípios do Evangelho de Jesus, 

então a forma de evangelização foi à coisa mais importante que ficou. Na verdade os 

ensinamentos dessa doutrina dentro dos princípios do evangelho é nos ensinar a se 

evangelizar trabalhando, unindo o útil ao agradável. Eu achei essa ideia fantástica, e ela 

implantou isso com uma segurança muito grande, e deixou esse ensinamento dessa forma e 

hoje tem um resultado excelente, onde realmente as pessoas conseguem alcançar a 

evangelização dentro do trabalho espiritual. Para mim esse foi o trabalho mais bonito, mais 

forte e poderoso que ela deixou. Além de tudo o que ela fez, mais esse lado de realmente a 

pessoa conseguir entender, aceitar e colocar em prática na vida os ensinamentos do Evangelho 

de Jesus. Acho isso fantástico!  

Para implantação da doutrina no Crato, não tivemos grandes dificuldades. Sempre 

tivemos uma aceitação muito grande. Nunca tivemos nenhum obstáculo, apenas as coisas 

normais do dia a dia, todavia, trabalho, sempre tivemos muito. Tudo o que fazemos é preciso 

envolver o corpo mediúnico para que todo mundo participe de tudo que se vai fazer. Foi 

sempre assim, quando a nós construímos ou estamos construindo algo, quando mudamos de 

endereço, sempre procuramos administrar de uma forma que tivesse ou tenha uma aceitação 

generalizada para que todo mundo participe, porque não é uma coisa exclusiva de alguém, é 

algo que é de todo mundo. Então, a participação de todos em tudo o que a gente vai fazer é 

muito importante, porque além de ter a vibração, a emanação, a energia positiva da criação, 
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ou da construção de um setor de trabalho que tem que ser feito, como por exemplo, nós 

estamos fazendo uma grande construção que é o quadrante, e é uma construção muito cara, 

mas como nós somos muitos e todos querem essa construção, então todos ajudam e 

participam e aí a gente não tem dificuldades.  

Nunca tivemos dificuldades nenhuma nesse sentido, nem da implantação do 

sistema doutrinário, tampouco das construções ou mudanças de templos. Tivemos muito 

trabalho, porque dá trabalho para organizar muitas pessoas de uma forma que elas participem 

até mesmo com uma doação material de forma que não prejudique e não faça falta na sua 

vida. Por isso que é importante a participação de muita gente, cada um participando com um 

pouquinho para fazermos o que tem que ser feito. Repito: nós sempre tivemos muito trabalho, 

mas dificuldades, não. Nunca existiu nada que tentasse interromper ou prejudicar o nosso 

sistema. Também não tivemos problemas com outras doutrinas ou religiões.  
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APÊNDICE I – ENTREVISTA COM CÍCERO NUNES  

 

Eu sou Cícero Nunes, vulgo Batista, nasci em 1952 na Paraíba. A minha mãe é 

devota do Pe. Cícero, por isso, colocou o meu nome Cícero em homenagem a ele. Um dia, ela 

veio passear aqui no Cariri e me pediu para levá-la na estátua do Pe. Cícero. Meu pai saiu da 

Paraíba cedo, foi morar no Sul, São Paulo, Paraná com plantação de café, Rio de Janeiro e 

depois foi parar em Brasília. Ingressei no Vale do Amanhecer de Brasília em agosto de 1976. 

Atualmente, tenho 65 anos.  

Do grupo, eu fui o primeiro a ingressar na Doutrina. Conheci o Vale por conta da 

minha primeira esposa Rita que estava doente. Um amigo que era do Vale me aconselhou a 

levá-la até lá, eu relutei, mas resolvi ir, enfrentamos uma fila e fomos atendidos pela Tia 

Neiva. Quando ela nos atendeu, disse, quer desenvolver? Você é apará (Rita) e você é 

doutrinador (comigo). A Tia deu um tempinho para a gente decidir. Então, pensei, é na alegria 

e na tristeza. Eu não tinha ideia o que era o Vale, porém, pensei, isso é uma religião. As 

roupas das mulheres pareciam um carnaval. Sempre tive esse pensamento comigo, se um dia 

eu entrar numa religião, permanecerei até morrer para saber se presta ou não. Falei, eu quero!  

Pegamos a autorização para iniciar o desenvolvimento. Após dois anos, a minha 

primeira esposa foi embora com outro homem, e eu estou até hoje. No contexto da filosofia 

do Vale, do carma, do transcendental, há explicação para tudo isso. No plano físico pode não 

ter, mas nos planos espirituais, sim!  

Chegamos ao Cariri para cumprir a missão no final de novembro ou início de 

dezembro de 1986. A princípio, ficamos um mês no Mauriti, no sítio da mãe do Tavares, para 

guardar a nossa mudança, e todos os dias íamos para o Juazeiro do Norte atrás de casa para 

alugar. A princípio, não tínhamos ideia que íamos fixar a missão no Crato, primeiro, a gente 

queria um lugar para morar com a nossa família. Eu tinha quatro filhos, Tavares, dois, e um 

no ventre da Marília, e Chiquinho tinha Naiara. Sempre que eu, Tavares e Chico, íamos do 

Mauriti, e passávamos em frente o antigo monumento dos retirantes, o Chico dizia, tem um 

velhinho que sempre aponta para lá. O Tavares disse: Chico, o Crato é que fica nessa direção, 

e lá há um fanatismo por conta da predominância do catolicismo. Creio que vamos ser 

perseguidos. Eu e Chico não sabíamos, já o Tavares conhecia muito bem a região, pois ele 

nasceu no Mauriti, no entanto foi embora para Brasília bem jovem. 

O Tavares nos disse que tinha um primo que morava no Crato. Ele tinha uma casa 

próxima o canal e nos alugou. Nos mudamos em janeiro de 1987. O grupo era composto por: 

Batista, Sônia, Tavares, Marília, Joana D’Arc, Winston, Luiz Adão (in memorian), Chico, 
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Adriana e Raimundo. 

Inicialmente, o grupo foi se formando assim: O Chico entrou no Vale muito novo, 

saindo do exército. O Chico encontra Tavares e Luiz Adão (in memoriam), e através de Chico, 

fomos nos juntando. O Tavares trabalhava em Brasília e tinha uma vida dinâmica no Vale, era 

instrutor de desenvolvimento aos domingos, e comandante de Estrela Candente. Eu não podia 

assumir escalas, pois, era concursado da aeronáutica, já tinha filhos, tinha que trabalhar. Eu 

falava para Sônia, minha segunda esposa que, quando concluísse o curso de engenharia civil 

na UNB, e tivesse com cinquenta anos, os filhos já grandes, a gente ia morar em Ponta Porã – 

MS e abrir um templo.  

Com o nascimento da amizade, o Tavares ia para a nossa casa, levava pão, fazia bolo, 

jantar, dava banho na Estela e no Rodrigo, e ficava com eles para eu e Sônia irmos trabalhar 

no Vale. Isso eu nunca vou apagar da minha memória.  

Numa aula, na casa grande com Tia Neiva, só para os médiuns ajoulos, ela nos falou 

da função de abrir templo externo e de comandar qualquer trabalho. Estava com ela à cúpula: 

seu Mário Sassi, Mestre Nestor, Mestre Froes e Mestre Barros. A Tia chamava os ajoulos de 

cavador de buraco, e eu pensei comigo: tia, eu sou um desses! No templo Mãe, eu nunca 

comandei nenhum trabalho, morava distante. Eu era mais um dos milhares de doutrinadores, 

então deixei a vida caminhar, tinha que trabalhar para sustentar os meus quatro filhos. Tinha a 

ideia de Ponta Porã, e deixei a vida caminhar. Quando a aula acabou, passei na fila em frente à 

Tia Neiva, fiz uma reverência, e ela olhou para mim e disse: você é um desses!  

A amizade do grupo foi aumentando, tínhamos uma ideia, não sabíamos onde e 

nem como. Eu era do SNI, da segurança da presidência da República, e estava de plantão, 

sabia que a Tia estava internada, quando ouvi no rádio: nossa querida Tia Neiva faleceu e o 

corpo será velado no templo Mãe. Ela faleceu no dia 15 de novembro de 1985, foi à última 

encarnação dela. Eu e Chico tínhamos conversado que, quando a Tia Neiva desencanasse, a 

gente ia ter que tomar uma decisão na nossa vida. Tivemos um ano de preparação. Nós 

tínhamos um pensamento em comum, não foi uma entidade que nos mandou, foi um 

pensamento coletivo. Após um ano que a tia Neiva faleceu, Pai João de Enoque incorporou e 

disse: vocês vão para o nordeste. Para nós, por conveniência, com filhos pequenos, o grupo 

veio para Mauriti, pois a mãe do Tavares tinha um sítio com uma casa desocupada e nos deu 

apoio. O Pai João de Enoque disse: meus filhos, eu vou levar vocês para um lugar, imaginem 

um mar de sangue, e vocês vão ter dois problemas para enfrentar, cachaça e a presença de 

energias negativas, que terão que trabalhá-las para ajudar o povo do Nordeste. 

Um dia, o Chico trabalhando na mesa evangélica no templo Mãe, me disse: 
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Batista se você me der um mapa eu te mostro, eu vi o mapa do nordeste com um monte de 

luzes, e tinha um lugar que a luz era maior. Pai João nos disse que a gente vinha fazer o 

templo Pai. Isso também foi comunicação da Tia Neiva com os outros Adjuntos.  

Quando a gente foi embora, o mestre Guilherme – Adjunto Amayã (in memoriam) 

que era meu Adjunto, do Tavares, do Chico e da Sônia, demonstrou preocupação e 

insatisfação com a nossa partida. Quando levamos o pessoal do Crato para fazer a primeira 

consagração em Brasília, a gente estava em frente ao Turigano, e eu disse para o mestre 

Guilherme: ali tem dois ônibus com 50 netos seus. Então, ele me disse: Batista, eu vi a nossa 

mãe clarividente dizer que ia nascer um templo-Pai no Nordeste, e são vocês que vão fazer.  

A nossa Mãe dizia isso, e o Mestre Guilherme deduziu isso para a gente. Se vão 

nascer ou já nasceram outros templos, eu não sei, só sei que a nossa Mãe dizia que via nascer 

um templo-Pai no nordeste. 

A Tia Neiva não era contra a implantação de templos externos, pelo contrário. O 

templo do Crato foi o número 69 de templos externos, eu li a relação, porque na época eu era 

o presidente, e o Tavares era o vice-presidente. O templo ficava nos fundos da casa do 

Tavares. Ficamos nesse local, no bairro Seminário, provisoriamente, em seguida, mudamos 

para outro local maior, ainda no bairro Seminário. 

O primeiro templo se chamava Cariri do Amanhecer. Eu fiquei na presidência até 

1995, e passei o templo para o Tavares. Em seguida, passou a se chamar Templo Patário do 

Amanhecer. Eu fui para o Juazeiro do Norte com Sônia, Winston e Chico. 

Nós nos dividimos pela incompreensão do homem. A doutrina não separava a gente, 

mas os propósitos de cada um, sim. Então, nasceram as divergências. Com o tempo, vamos  

aprendendo que pertencemos a uma doutrina cármica, que junta as pessoas que tem a ver 

umas com as outras, e que temos que respeitar e conviver como elas são.  

Sobre o significado do que é o Vale do Amanhecer, se você perguntasse assim: o que 

é o sistema Crístico? Eu digo que tem o apelido de Vale do Amanhecer. O sistema Crístico foi 

elaborado por nosso senhor Jesus Cristo. Foi assim que me ensinaram e eu vejo que tem 

lógica demais. Para quê? Para esse final de ciclo, não para o fim da terra. Nós somos 

milenares nesse planeta. A filosofia da nossa doutrina é baseada em quê? No nosso 

transcendental. Hoje, falar em Capela para a imprensa nacional é uma brincadeira, mas para 

nós do Vale é uma verdade. A terra já era habitada, e a gente veio para a terra por falta de um 

comportamento de amor em Capela. Fomos expulsos de Capela para o mundo inferior, 

erámos seres que tínhamos evolução, no entanto não tínhamos amor e nem compreensão. 

Nosso papel é ajudar os seres desse planeta, pela nossa capacidade.  
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O mestre Nestor falava assim: fomos aquele povo que inventou o ferro, os hititas, 

fomos espartanos, passamos pela Grécia, equitumans, Romanos, tumuchis, jaguares, então 

toda nossa doutrina é fundamentada no transcendental do espírito, mas para fechar o ciclo 

veio Jesus Cristo que trouxe o sistema Crístico, que ele resume em apenas três palavras: quer 

ser amado? Ame! Esta é a síntese do sistema Crístico para o Vale do Amanhecer, aí entra a 

mediunidade, a reencarnação. É isso que fundamenta o Vale do Amanhecer, não precisa de 

papa, livros, bíblia. Se faz necessário devido a consciência evolutiva de cada homem, como 

ser humano.  

O Vale é simples quando se fala, mas para viver a filosofia é difícil, porque você tem 

que entrar para dentro de você. Se você não enxergar quem é você, você não consegue 

enxergar o Deus que você procura. Esse que é justo em amor e infinito em sabedoria também. 

E poucos conseguiram pensar sobre isso. Eu falava, porque a Tia Neiva não fala e nem 

escreve sobre isso? Hoje, vejo que ela não podia falar e nem escrever, porque podia magoar 

alguém ou criar uma mente robotizada. Tudo nesse sistema é para você olhar para você, aí 

sim, quando você começa a perceber que nas suas ações existe a coerência com Jesus Cristo, 

aí sim, você assume princípios doutrinários, religiosos e filosóficos, sem ler e sem conhecer 

nada, isso é o Vale do Amanhecer, que não é nem religião, nem doutrina e nem filosofia. Esse 

sistema requer todos esses princípios, porque ele prenuncia uma nova forma do homem para 

essa escola, chamada planeta terra. A Tia não podia dizer isso, porque é você que tem que 

perceber isso. Sentir, descobrir e fazer pela consciência de um ser que é eterno como o Pai. 

Isso aqui é uma passagem. 

A maior contribuição que a Tia Neiva deixou para o Vale do Amanhecer, foi ser o 

instrumento de trazer a estrutura para que o homem pudesse tocá-la, vê-la e senti-la. Eu tinha 

a Tia não como uma clarividente, mas como uma grande mulher, um grande ser humano. Um 

dia no radar, ela falou assim: Salve Deus, meus filhos! Tive minhas paixões, meu amores, mas 

nunca perdi a minha dignidade. Eu fiquei pensando assim: meu Deus! O que será dignidade 

para essa mulher? Será que é pagar conta em dias como eu tenho que fazer? Cumprir 

horários? Era para o homem ser digno desse sistema. Eu sou fã dela.  

Sobre as falanges missionárias, a Tia deixou uma ideia assim: são organizações, 

por exemplo, num hospital você tem o enfermeiro, o zelador, o médico, então são estruturas 

que no exercício da mediunidade, são atuações espirituais, fundamentalmente energéticas, de 

poder de concentração. Seu Mário dizia assim, meus filhos, o sistema Crístico está pronto, 

não se mexe em nada. O sistema não admite interpretação. É por isso que nós somos homens 

Crísticos e não cristãos. O Jaguar executa, vai despertando pela luta do dia a dia. Para mim, o 
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Vale do Amanhecer é uma forma de vida. O que a Grega faz? Ela tem uma força específica 

dentro dessa estrutura. O que a Nityama faz? Ela não acende a chama da vida com o Mago? 

Então, ela tem uma força específica.  
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APÊNDICE J – ENTREVISTA COM RAIMUNDO CARLOS JUSTO 

 

Eu sou Raimundo Carlos Justo. Vou fazer 66 anos. Ingressei no Templo Mãe em 

1982. Vim com o grupo para o Cariri em 1987.  

Para mim o vale do Amanhecer é tudo, eu me completo nessa doutrina. Em termos 

de espaço religioso essa doutrina é tudo para mim. Fui até o Vale porque tinha uns problemas 

de saúde. Quando cheguei, a tia Neiva ainda estava viva e assisti muitas palestras com ela. Ela 

estava sempre a disposição, mas, sempre rodeada de gente.  

Nosso grupo, sem contar com as crianças era composto por: Chico, Adriana, 

Tavares, Marília, Batista, Sônia, Winston, Luiz Adão que faleceu, e Joana D’Arc que logo 

retornou para Brasília. Todas as crianças vieram conosco. 

O grupo sempre se reunia, mas a princípio a gente não pensava sobre isso. Um dia 

Pai João de Enoque incorporou e disse que era pra gente vir, que tinha essa missão no 

Nordeste. Fiquei com medo porque não é fácil viver financeiramente no nordeste. Nós 

tivemos um ano de preparação. Todos do grupo tinham seus empregos em Brasília. Quem era 

funcionário público, conseguiu transferência, e outros pediram contas, como por exemplo, eu. 

Nosso primeiro ponto de apoio foi o Mauriti, lá tínhamos contato com Pai João, ele nos 

orientava para procurar um lugar. De lá, a gente saia para o Juazeiro para procurar um lugar. 

Quando os meninos encontraram, eu estava no Icó, me ligaram e eu vim. Moramos no bairro 

Pimenta e logo fomos para o bairro Seminário. O templo era pequeno e ficava no quintal da 

casa de Tavares. 

Chegamos a enfrentar preconceito. Algumas pessoas julgavam, nos chamavam de 

macumbeiros, e outros que nos procuravam para saber melhor do que se tratava a doutrina, 

mas, esses obstáculos foram poucos. Para mim tudo o que tia Neiva deixou foi muito bem 

aproveitado. Muita gente saiu das drogas para entrar no Vale do Amanhecer.  

Hoje, o grupo não é mais o mesmo, está separado. O Batista foi embora para o 

Juazeiro com o Chico, a Sônia, Winston e a Adriana. Eu continuo com o mestre Tavares, e não 

vou abrir mão nunca. Não estou criticando ninguém. No momento não estou frequentando o 

templo, pois fui embora, e estou retornando para o Crato. Conheço vários templos externos, 

mas o templo do Crato segue os ensinamentos deixados por tia Neiva. 

O Batista e o Chico foram embora algumas vezes para Brasília, mas depois 

retornaram. Por conta de desentendimentos do grupo, conversei com o Tavares e disse, que 

como a gente era um grupo, para mim não devia haver essas coisas. Então, retornei para 

Brasília com a minha família, e depois de alguns anos regressei. O Tavares foi o único que 
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permaneceu no Crato com a família. 

Implantar uma doutrina como o Vale é um desafio. Acredito que não é todo 

mundo que tem essa coragem. Quando conhecemos essa doutrina, recebemos instruções 

diretas de tia Neiva, pois convivíamos com ela. A gente chegou no Cariri já conhecendo a 

doutrina. Eu tiro o chapéu para todos os médiuns que conheceram o Vale do Amanhecer aqui 

no Crato, sem ter conhecido o templo Mãe e nem a tia Neiva. Essas pessoas acreditaram no 

grupo.  

Era muito bom no tempo da tia Neiva, porque não existia pergunta sem resposta. 

Quero dizer que, era muito fácil ingressar no Vale com a tia Neiva em vida, a gente tinha tudo 

com ela. E não conhecê-la e acreditar num grupo que chegou apenas contando uma história, 

para mim esses são os verdadeiros missionários. Nós tivemos coragem de vir até aqui, pois 

ela sempre nos passou segurança, não tínhamos dúvida dessa doutrina. 

O objetivo de implantação de um templo no Nordeste e mais diretamente no 

Cariri deve-se a carência espiritual. Quando chegamos no Crato, cheguei a ficar com medo, 

pois o índice de suicídio era grande. Tivemos muitas perseguições espirituais, mas, acredito 

que ajudamos muitos espíritos que precisavam desse tipo de esclarecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



305 

 

 

APÊNDICE K – ENTREVISTA COM FRANCISCO BEZERRA 

 

Me chamo Francisco Bezerra, e isso é uma longa história. O meu primeiro contato 

com a Doutrina foi aos 15 anos. Nesse período não conheci tia Neiva. Eu tive uma namorada 

que era do Vale, e ela não me dizia que pertencia, pois sabia que eu e minha família erámos 

católicos. Uma parte da minha família é de Minas Gerais e chegou muito cedo em Brasília. 

Erámos uma família muito tradicional, daquelas que comprava santo para a igreja.  

Eu gostava de jogar futebol. O meu time ganhou um título, e ao terminar o jogo,  

fomos comemorar  num bar. Nesse dia, foi a primeira vez que eu senti a manifestação da 

minha mediunidade. Depois de um momento, chegou um rapaz do Vale, que não era tão 

próximo meu, mas depois se tornou. Ele era Apará. Então, começou a beber e incorporou uma 

entidade chamada Zé Pilintra. Como os presentes estavam envolvidos com álcool, alguns 

começaram a zombar do ocorrido. Eu achei aquilo inconveniente demais e fui em defesa do 

rapaz. Essa entidade se dirigiu para mim e disse: “Ei, por favor! Sente aqui perto de mim”, e 

eu sentei do lado dele. Ele fez uma manipulação de forças, e eu saí não só embriagado, mas, 

também num transe muito forte e não conseguia enxergar nada. Eu não me lembro de nada. 

Aquilo foi uma incorporação totalmente inconsciente, mas as pessoas me disseram que eu 

batia palmas, e falava um nome chamado, Salve Deus! Graças a Deus! Essa saudação é muito 

usada no Vale do Amanhecer pelas entidades de luz. 

Como a minha namorada era do Vale, achou aquilo estanho demais, porque eu não 

tinha a menor noção do que era o Vale do Amanhecer. Após alguns dias, a mãe dela me 

chamou e disse: eu preciso conversar com você; você está muito atuado; está muito 

obsediado, e bebendo demais. E continuou: você precisa ir num lugar que eu minha filha 

frequentamos que se chama Vale do Amanhecer. E eu falei, não! Não vou, porque não 

acredito nisso. Ela respondeu: você tem que ir. Dessa forma, eu fui pela primeira vez no Vale 

do Amanhecer. Realmente ela estava certa! Então, nos meus quinze anos, tive o primeiro 

contato com o Vale do Amanhecer. Mas só resolvi desenvolver com dezessete anos. Anos 

depois, eu incorporei um espírito que é o meu mentor. Ele se chama Pai Tiãozinho. Quando 

incorpora, ele bate palmas.  

Eu acho muito importante falar do mediunismo, algo que as pessoas ainda sofrem 

muito preconceito. O Padre Cicero, além da opção religiosa, era um médium fantástico, e 

mediunidade é basicamente a capacidade que a pessoa tem de transcender além do tempo. 

Isso nós chamamos de transcendência. Embora isso seja algo muito deturpado.  

Ingressei no Templo Mãe em 1979. O meu primeiro contato com Tia Neiva foi 
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anos depois de eu ter desenvolvido. Na verdade, eu e Sônia, ingressamos na Doutrina, porque 

conhecemos o Batista. Na época, Sônia estava diagnosticada com câncer. O Batista levou 

Sônia para o Vale com a intenção de obter uma cura, e ela se curou. Então, comecei a 

frequentar mais o Vale para dar apoio a minha irmã.  

O Tavares nasceu em Mauriti-CE. Foi embora para Brasília, lá se tornou servidor 

publico. Passei a conhecê-lo, mas, para mim, não foi alguém estranho que conheci. Ele faz 

parte de toda essa história, que discorreu com a nossa vinda para o Cariri. A gente começou 

depois de alguns anos a ser muito intimo de tia Neiva e da casa grande, onde ela morava. 

Tudo caminhou para esse momento em que Pai João de Enoque revelou que nós tínhamos que 

deixar Brasília. 

Toda a estrutura do Vale do Amanhecer resume-se entre apará e doutrinador. O 

apará é o médium que incorpora, e o doutrinador, doutrina. Mas no que diz respeito às 

experiências intertrans, universais, vamos dizer assim, além da terra, um apará têm um influxo 

muito maior, uma abertura muito maior.  

O ano de 1981 é um marco importante, morávamos, eu Sônia e Batista. Foi nesse 

período que conheci o Tavares. Em determinado momento o apresentei para Sônia e Batista. 

Houve uma identificação imediata entre nós. Tavares é uma pessoa muito bacana, espetacular. 

Nós três, tínhamos uma vida muito intensa no Templo Mãe. Tínhamos também nossos dias de 

nos reunir na casa de Sônia e Batista e fazer as nossas preces. Ainda, em 1981, incorporou 

uma entidade, e ao dizer algo nos deixou muito preocupados. Nesse dia, o Tavares não estava 

presente. Os presentes eram: Sônia, Batista, Joana D’arc e Raimundo. A partir de março ou 

abril de 1984, o grupo começou a se reunir com mais intensidade. Ninguém chamou ninguém. 

Eu até quis, mas Pai João disse: “não!” Cada um deve chegar naturalmente. E cada um do 

grupo foi chegando até outubro de 1986, quando deixamos Brasília. 

Não houve um grupo mais unido do que esse lá em Brasília. Havia um amor tão 

verdadeiro entre nós, ou seja, eu, Sônia, Batista, Tavares e alguns aderentes. Pessoas 

importantíssimas como tio Winston e outras pessoas que participavam desse momento, mas 

que não tinham todo esse compromisso.  

Tia Neiva morreu em 1985. Nós vimos para o Cariri em 1986. Então toda a 

preparação do grupo aconteceu entre 1981 a 1985. Esse grupo se caracterizou não foi por uma 

crença da palavra de alguém. Foi exatamente por ter vivido e não ter do que duvidar do que 

viveu. Entende? Indiscutível!  

Pai João de Enoque disse: meus filhos, vocês vão tem que ir embora. Aí contou 

toda uma história sobre o povo do Nordeste. Falou da descendência árabe, judeu desse povo. 
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Disse que eles já tinham conseguido um processo de libertação. Me disse: eu vou levar você 

para um lugar, e me levou.  Saímos como se fosse assim, flutuando ao ninho do Pai Seta 

Branca, ou seja, a cabala dele. O pai estava ali, tão vivo como eu estou vendo vocês. E disse: 

meu filho, os nossos compromissos estão além da vida.  

Há uma região chamada Cariri, e disse: é um triângulo, é o epicentro do Nordeste, 

como é de fato. Meu filho, essa região é disputadíssima no etérico. Precisamos libertar o povo 

do julgo dessas forças etéreas tiranas, e etc. É para isso que vocês vão, porque é inconcebível 

o Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, com uma realidade tão obsessiva no 

Nordeste. Vão e liberte o povo! Isso foi feito, independente da separação do grupo.  

Em seguida, incorporou Pai Zé Pedro de Enoque e disse: “meus filhos, a árvore 

está secando! Quando ela estiver totalmente seca, é hora de partir”. Ele falava de Tia Neiva, 

que estava morrendo. Tia Neiva morreu, nós vimos embora. Inclusive isso foi muito 

comentado. Algumas pessoas disseram que estávamos traumatizados por conta da morte dela. 

Além de Pai João de Enoque, Pai Ananias também é o condutor dessa missão. 

Nós construímos o templo da travessa Barbalha e da ladeira da integração, ambos 

no bairro Seminário. Fizemos uma reunião com os médiuns para tratar da mudança para o 

segundo templo, pois o primeiro já estava pequeno. Lá era 8/8, essa sala aqui maior um 

pouco, né tia Sônia? Era a coisa mais linda! Você não podia imaginar o que era aquela 

energia, a mesma energia de tia Neiva. O segundo terreno foi comprado por nós. Eu fui até o 

comércio, comprei uma televisão grande e fizemos uma rifa, porque eu, Tavares e os demais 

componentes do grupo não tínhamos dinheiro. O dono do terreno negou a venda o quanto 

pode, mas depois vendeu para nós. Quase ficamos loucos para arrecadar o dinheiro para 

comprar o terreno, mas compramos. E assim, foi feito o templo da ladeira da integração. De 

lá, ele saiu para onde está atualmente. De 1989 até 1994 o grupo permaneceu unido, mas, com 

muitas divergências.  

No segundo templo, o grupo se dividiu, porque alguns componentes queriam as 

linhas evangélicas da doutrina; outros, as supostas linhas iniciáticas. O Vale é isso, há duas 

correntes. Uma corrente evangélica com mesa, trono, e a escola do médium, e a ritualística 

iniciática.  

Sobre as falanges missionárias, são grupos específicos. As Nityamas surgiram a 

partir da implantação dos rituais iniciáticos e possuem uma função na Estrela de Nerhu. As 

Gregas possuem uma herança transcendental espartana. Já as Mayas, tem ligação com o povo 

da Península de Yucatã no México. 

Para cada um de nós foi dado um plexo, que é a grande questão dessa Doutrina. 
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De 1981 a 1986, talvez trinta livros não conte tudo o que nós vivemos em termos de 

fenômenos espirituais. Tavares sabe disso, Batista também sabe, ou seja, o grupo sabe.  
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APÊNDICE L – ENTREVISTA COM SÔNIA MARIA DA NÓBREGA 

 

Eu sou Sônia Maria da Nóbrega. Ingressei no Templo Mãe em 1979. Nós éramos 

muito assíduos a tudo o que acontecia no templo Mãe, e fazíamos também as nossas preces 

em casa. O principal motivo que me levou ao Vale foi porque tive um problema de saúde. No 

término da gravidez do Rodrigo, eu estava com um câncer. Fiz vários exames, e um dia saindo 

do hospital, encontrei Batista. Ele falou: o que foi Sônia? Eu respondi: Batista, eu estou com 

algo muito sério, e ele me perguntou: você acredita em Deus? Eu falei: acho que sim! Então, 

ele me levou ao templo Mãe para passar com os médicos de cura. Assim que cheguei lá, eu vi 

um conhecido, cuja mediunidade de apará, ele estava trabalhando nos tronos. Pedi ao 

comandante para passar com a entidade que o meu conhecido estava sendo o médium de 

incorporação. Ele me disse: “não pode, pois já faz tempo que a entidade está atendendo, e o 

atendimento dela já vai ser encerrado”. Eu saí daquele espaço e fui em direção da porta para ir 

embora. O comandante dos tronos me acompanhou e me disse: “moça, a entidade está te 

chamando”. Retornei e expliquei para a entidade o que eu tinha, e ela me disse: “não importa 

o que você tem. Você vai ficar boa!” Me disse mais algumas palavras e eu fui embora. 

Cheguei em casa quase meia noite e minha mãe estava preocupada comigo. Eu falei: “mãe, eu 

vou ficar boa no Vale do Amanhecer, e joguei os meus remédios no lixo. Ela ficou furiosa. 

A ideia do Vale do Amanhecer no Cariri surgiu primeiramente em Brasília, onde o 

grupo residia. Um dia, eu, Adriana que na época era esposa de Chico, Batista e Chico, 

conversamos e os meninos disseram que sabiam que um dia iriamos sair de Brasília para uma 

missão espiritual. Eu e Adriana, dissemos: vocês com essa brincadeira! Tempos depois 

começam os fenômenos com o Chico, e a mediunidade dele desenvolveu fortemente. As 

entidades espirituais começaram a se apresentar para ele de uma forma muito direta, que as 

vezes ele chorava, pois elas traziam muitas mensagens sobre essa missão.  

Após 08 ou 09 anos, trabalhando no templo Mãe, Pai João de Enoque começou a 

nos reunir. Ele sempre incorporava nas quintas-feiras para nos orientar. Ele disse até o dia que 

a gente ia sair de Brasília, e quando chegou meia noite não tinha como o grupo todo vir junto. 

Pensamos em vir de ônibus, e ele disse que tinha que ser todos juntos. Então, meia noite o 

Winston chegou na minha casa. Ele tinha um apartamento, e um irmão meu tinha um carro 

opala, e fizeram uma troca, e foi assim que nos vimos. O Rodrigo tinha 7 anos, talvez 

incompletos, a Estela tinha 5 anos, a Klytia era bem pequena e a Tainá, tinha apenas 3 meses. 

A Lívia nasceu no Crato. Eu vim preocupada com a Tainá, até pedi para Pai João de Enoque: 

meu Pai proteja minha filha, pois a viagem é longa e ela é apenas uma bebê. Ele me disse: 
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“Oh! Minha filha, você acha que esse velho vai prejudicar uma princesa com apenas 3 meses 

de vida?”  

Houve um período que o Chico morou comigo e com Batista. Ele disse para 

Batista: eu vou morar com vocês, porque a gente vive com um salário e faz uma poupança do 

outro, porque vai chegar um momento que vamos ter que ir embora. Então, nas nossas vidas, 

para que tudo isso acontecesse, tivemos que tomar uma série de providências e fazer 

planejamentos. Quando foi na hora de vir não tínhamos nenhum centavo, mas a gente veio 

assim mesmo. Essa é a nossa história. 

Muitas entidades espirituais nos ajudaram nessa missão, entre elas, Pai João de 

Enoque, Pai Zé Pedro de Enoque, Pai Tiãozinho, Mãe Tildes, Vovô Rita (minha mentora), Pai 

Ananias (em Brasília), Pai Joaquim de Aruanda, Caboclo Pena Branca, Vovô Ambrósio e dona 

Neiva Chaves Zelaya que não sai de perto da gente.  

Ao chegarmos no Cariri em 1986, ficamos um curto período em Mauriti-CE, e em  

em 1987 vimos para o Crato-CE. Quero contar um detalhe muito interessante: no quarto dia 

que Batista, Chico e Tavares foram procurar casa no Juazeiro do Norte para alugar, as 

mulheres ficaram muito desarmonizadas, porque os meninos iam todos os dias, e nada era 

resolvido. O Pai João de Enoque incorporou e disse: “acalmem-se que dia tal vai aparecer 

casa e trabalho”.  

Tia Neiva plantou o amor na doutrina do Pai Seta Branca. Ela dizia para os 

médiuns: meus filhos, porque eu não vejo vocês dizerem para os irmãos que os ama? Ela era 

puro amor. Uma vez eu estava na casa dela, e chegou uma pessoa dizendo que não tinha 

condições financeiras para comprar o uniforme, na verdade chegava muitas pessoas nessas 

condições, e ela dava um papel e encaminhava para o salão de costuras. A tia Neiva não 

deixava que as pessoas saíssem da casa grande sem resolver os seus problemas. Quando eu 

sentava perto dela, ficava arrepiada, pois ela emanava muito amor. A história de vida dela é 

fantástica, ficou viúva bem jovem com quatro filhos pequenos e foi muito corajosa diante dos 

desafios que teve que enfrentar. 

Aos domingos a tia Neiva dava aulas para o corpo mediúnico. Lembro que ela 

dizia que via um grande Templo no Nordeste. Ela falava no Templo Pai. Algumas pessoas 

eram contra a implantação de templo externo, e ela dizia: “meus filhos, qual o problema do 

Nordeste ter o seu templo? Eu vejo um grande templo no Nordeste!” Numa de nossas 

conversas na casa grande, me mostrou a falange das Yuricis, e me disse que eu era uma Yurici 

lua. 

No Vale do Amanhecer do Crato fui uma missionária apará e mãe de cinco 
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crianças, mas estava sempre vibrante com as realizações da doutrina e sempre ligada a 

Batista, Chico e Tavares.  Eu e Batista tivemos que mudar algumas vezes para Brasília, pois 

tínhamos crianças pequenas e ainda estávamos nos organizando financeiramente. Sofríamos 

muito com a ida, e sempre soubemos que teríamos que regressar. Numa dessas vezes, eu 

estava arrasada e fui até o templo Mãe, resolvi passar num alabá com uma preta velha de 

nome vovó Maria Conga, e sem mencionar sequer uma palavra, ela me disse: “calma minha 

filha, você volta! Poucas pessoas tem essa espada resplandecente que eu estou vendo no seu 

coração. Não chora filha, você vai voltar para o seu povo!” 

Gostaria de mencionar uma passagem que me marcou muito no primeiro templo. 

Certo dia o Pai Seta Branca incorporou, foi uma emoção inexplicável, e o Tavares chorava 

como criança, pois parecia que o Pai ia se materializar. O Tavares é nosso irmão, e cada um 

do grupo precisou viver a sua história, mas, espiritualmente estamos juntos. 

Ao sair do Vale do Amanhecer do Crato, fui para o Juazeiro do Norte com Batista, 

Chico e Winston, lá foi implantado outro templo. Após um período, eu, Chico e Winston nos 

desvinculamos, e há aproximadamente 10 anos, estamos residindo no distrito Santa Rosa em 

Crato a qual batizamos a comunidade de Omeyocan do Jaguar, e continuamos em sintonia 

com os ensinamentos do Pai Seta Branca. Nos dividimos porque tínhamos propósitos 

doutrinários diferentes, contudo, sabemos que cada um está fazendo o que acredita, e sempre 

que nos encontramos, seja na rua ou em algum evento conversamos e nos abraçamos. 

Outro dia eu estava conversando com Rodrigo, e disse: bendita curva que fizemos 

de Brasília para o Nordeste! Compramos uma briga com alguns familiares, outros pediram 

demissão dos empregos para sairmos de Brasília. Hoje, sei que estávamos a procura de nós 

mesmos. Tínhamos uma vida tranquila, mas rompemos com muitas coisas e vimos. Não foi 

fácil, mas foi para valer.  
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APÊNDICE M – ENTREVISTA COM WINSTON WILLIAN RAMALHO 

 

Eu sou Winston Willian Ramalho. Entrei para o Vale em 1984.  Quando saí de 

Brasília tinha apenas 27 anos. O grupo já tinha mais tempo de doutrina. Atualmente, estou 

com 59 anos. 
Conheci tio Chico, Sônia, Batista e Tavares em 1985. Comecei andar no Vale por 

causa de uma antiga namorada. Esse relacionamento gerou uma obsessão, então, o maior 

motivo que me levou até lá foi a dor, o sofrimento. Fui através de um amigo, o Sidnei que era 

adepto. Antes, eu já tinha ido lá com a minha mãe, mas eu não queria saber da doutrina, 

achava as capas das roupas que as pessoas usavam muito estranhas, parecido com coisa do 

diabo. Hoje, minha mãe é evangélica e não quer nem saber do Vale.  

Do grupo, conheci primeiro o Tavares. Quando fiz a centúria, comecei a participar 

das aulas de sétimo raio, e nesse tempo o Tavares era instrutor de desenvolvimento e me levou 

para compor o seu grupo. Ele já era veterano como instrutor. Ele ficava com um grupo mais 

avançado, e eu ficava com dois velhinhos, um não conseguia enxergar direito e outro não 

conseguia ouvir. Um certo dia, o Tavares me disse: “você já está preparado para ser um 

instrutor. Pode ficar com o grupo de desenvolvimento, porque eu estou indo embora para o 

Nordeste”. Eu falei: o quê? Você vai para o Nordeste? Pra onde você vai? “Eu vou para o 

Ceará”. Eu falei: pois eu não vou ficar aqui! Eu vou também!  

Em 1968, morei em João Pessoa, então me apaixonei pelo Nordeste. Meu sonho 

era morar aqui. O Tavares me disse: “então você vai participar de umas reuniões que acontece 

na quinta-feira na casa de Sônia e Batista”. O grupo era composto por Sônia, Batista, Tavares, 

Chico, Adriana, Luiz Adão (in memoriam), Raimundo e Joana D’Arc. 

Na época eu fazia a faculdade de economia na Universidade Católica de Brasília, 

e abandonei o curso por conta dessas reuniões. Para a vinda do grupo para o Nordeste, em 

algumas reuniões, fazíamos trabalhos e havia muitas incorporações. O mestre Chico quem 

incorporava. Essas entidades eram reis do etéreo. Os mesmos que a tia Neiva tinha feito 

acordo para abrir o templo de Brasília. O Tavares e o Batista conversavam com esses 

espíritos. Não sei exatamente os detalhes. Na época eu conhecia pouco a doutrina. Eles já 

tinham muita experiência no Vale.  

Na realidade, pela programação dos mentores era para a gente ter passado mais 

tempo no Mauriti. Passamos só um mês. Pai Zé Pedro e Pai João contavam uma história desde 

Brasília. Havia três reinos, onde cada um tinha um comandante destes reinos: Chico, Batista e 

Tavares. Estes reinos entraram em guerra. Pai João começou a contar essa história em 
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Brasília, e só concluiu aqui no Crato. Eu e Sônia não sabíamos direito dessa história, mas 

Batista, Tavares e Chico, sim, pois às vezes só os três se reuniam, e Pai João sempre os 

orientava. Na verdade o grupo era bem maior, mas outros adeptos não quiseram vir. 

 O que mais me fez vir com o grupo, não foi apenas porque gosto dessa região, 

mas, sim, pela história de Pai João de Enoque e Pai Zé Pedro de Enoque, porque eles falavam: 

“meus filhos, aqueles que escolherem ir para o Nordeste não será obrigado a ir e nem ficar lá 

se não quiser”. Lembro-me que o Pai João de Enoque dizia que a gente vinha para uma 

missão e que seria no centro do Nordeste. 

Depois da reunião com Pai João de Enoque, ele disse: “meus filhos, existe uma 

missão muito linda para vocês, são muitas realizações, vocês vão encontrar muitas pessoas, 

mas, não são obrigados, mas quem escolher, tem a minha proteção, de Pai Zé Pedro de 

Enoque e da espiritualidade. Nada de ruim vai acontecer com vocês, não vão passar fome”.   

A Sônia e o Chico já sabiam dessa missão desde 1983. Quando Chico chegou no 

Crato, disse: “era aqui que eu andava”, ou seja no etéreo do Crato. 

Primeiramente a gente veio para o Mauriti, porque lá já tinha uma base que era a 

fazenda da mãe do Tavares. Larguei o meu emprego. Na época, ano de 1986 eu ganhava 10 

salários mínimos. 

O Tavares, Chico e Batista iam todos os dias para o Juazeiro do Norte, para 

procurar casa para morarmos. Um dia, o Chico viu um padre apontando para o Crato, então 

desistiram de Juazeiro e Barbalha, e passaram a vir mais para o Crato. O Tavares tinha um 

primo no Crato que trabalhava na URCA, e tinha uma casa e nos alugou. A gente já estava 

com pouco dinheiro. O Raimundo não veio conosco na mudança de Brasília, pois ele é natural 

do Icó, então foi direto para lá com a família. Depois que conseguimos casa no Crato, ele veio 

ao nosso encontro. 

Enfrentamos dificuldades, pois o mundo etéreo caiu em cima da gente. Eu tinha 

comprado um carro ao irmão do tio Chico, e na vinda para o Ceará, quando chegamos na 

Bahia, começou apresentar falta de freio, acredito que em Irecê-BA. Parava nas cidades 

próximas, levava para os mecânicos e eles diziam que não tinha nada, porém toda hora o carro 

apresentava problemas. Eu também sou mecânico, sabia que o carro não tinha nada. Tivemos 

que parar na estrada e fazer um trabalho espiritual. Após este trabalho o carro normalizou e 

conseguimos chegar no Mauriti. 

Além dos adultos, trouxemos crianças também. No trajeto ajudei a cuidar de 

Tainá, filha de Batista e Sônia, que na época era bebê. Nesse período, o Batista e Sônia tinham 

Rodrigo, Estela, Klitya e Tainá. O Tavares e a Marília tinham Tiago e Davi. Tio Chico e 
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Adriana tinha a Naiara. O Raimundo e a Fátima tinham a Jaqueline. Vieram também o Luiz 

Adão e a Joana D’Arc.  

O trabalho das crianças (Pequeno Pajé) foi iniciado no Mauriti. Um morador da 

fazenda tinha uns cinco ou sete filhos, e nós tínhamos as nossas crianças. A Marília deu a 

ideia de fazermos o trabalho da Vozinha Marilú para as crianças. As pessoas foram vendo o 

que estava acontecendo, e foram divulgando nas proximidades. Não custou e logo chegaram 

muitas pessoas para atender numa só noite. As pessoas chegavam com facas, facão e 

revólveres, e antes de serem atendidas pelas entidades de luz nos entregavam para 

guardarmos.  

Reforço que, inicialmente o atendimento era só para as crianças, mas os adultos 

foram vendo e queriam ser atendidos também. Realizamos esse trabalho várias vezes. Quando 

chegamos no Crato, o Pequeno Pajé só iniciou no segundo templo. No primeiro templo, eu 

ainda estava aprendendo a comandar. Tinha dias que eu abria a mesa evangélica, os tronos e a 

cura.  

Para o sustento material, eu e Raimundo saímos por esse Nordeste com uma mala 

de roupas para vender. Não sabíamos se íamos comer no dia seguinte, mas sempre voltávamos 

para casa com algo. Eu era um péssimo vendedor, nunca tinha vendido nada.  

Procuramos um lugar para fazer o primeiro templo, que foi no bairro seminário. O 

Templo ficava nos fundos da casa do Tavares. Tivemos que fazer uma grande limpeza, pois o 

terreno tinha muito lixo. A dona do terreno nos deu trabalho para usarmos. Já a comunidade 

nos aceitou numa boa.  

No bairro seminário, existiam muitos terreiros, mas nunca foram hostis conosco. 

Convivemos sem problemas. A dificuldade maior era a pressão do etérico, para termos 

permissão para abrir o templo no Crato. O etérico sempre agiu muito forte nessa região. Nela 

já vivemos em outras encarnações. O propósito da missão era libertar os nordestinos, 

desobssediando o Nordeste. No bairro que morávamos jovens se suicidavam. Até evangélicos, 

protestantes foram no nosso templo para conhecer. 

O Chico dizia que, os cavaleiros (espíritos de luz), andavam nas ruas do bairro 

seminário dando assistência aos espíritos inluz. Fazíamos muitos trabalhos em casa. Às vezes 

estava tudo bem, e de repente, tínhamos que realizar um trabalho. Teve um dia, que o Chico 

incorporou um espírito de um teor tão alto, que ficou vermelho e parecia que ia explodir. 

Quando o trabalho terminou, todos nós nos abraçamos, pois pensávamos que ele ia morrer. 

Esses três reinos precisavam se reajustar. Até hoje estamos na luta, em busca do 

amor, humildade e tolerância. Estamos no prejuízo, pois o ser humano é muito complexo. 



315 

 

 

Quando ingressei na Doutrina, a tia Neiva era viva. A primeira vez que sentei 

perto dela, parecia que ela estava tirando uma radiografia de mim. Daquele dia em diante, eu 

vi que ela não era normal como as outras pessoas. Eu senti isso naquele momento. 

Nessa doutrina, quando a gente não sente, nada acontece. O amor é razão. É 

através da sensibilidade que se observa e se sente os fenômenos. Infelizmente, muitos pensam 

que o lado espiritual é uma bobagem, uma besteira. 

Para mim, a maior contribuição que a tia Neiva deixou foi ser a mãe que foi, e 

provar o seu amor pelos seus filhos espirituais. Aqueles que tiveram a sensibilidade de sentí-

la, estão na luta como eu estou. 

Hoje, eu, Sônia e Chico nos desligamos da atual estrutura do Vale do Amanhecer, 

que se tornou religião. Moramos na comunidade Omeyocan do Jaguar, no baixio de Santa 

Rosa em Crato-CE. 
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APÊNDICE N – ENTREVISTA COM RODRIGO NÓBREGA MARTINS 

 

Meu nome é Rodrigo Nóbrega Martins. Nasci dentro do Vale do Amanhecer. Meu 

pai Batista, que eu chamo de pai, faz parte do segundo casamento da minha mãe. Não sou 

filho biológico dele. O meu pai biológico bebia muito, e o primeiro casamento da minha mãe 

não durou nem 6 meses. Quando ela estava com 5 meses de grávida, descobriu um tumor 

maligno no útero. Eu estava condenado e ela estava com pouquíssimos dias. Os médicos iam 

esperar só que eu nascesse, porque ela nem podia partir para uma quimioterapia. Nesse 

período ela conheceu o mestre Batista, o meu pai. Ele perguntou para ela: “você acredita em 

Deus?” Ela disse: “Ah, tanto faz, só sei que vou morrer”. Ele a leva a primeira vez ao Vale, 

acho que isso em 1977. Ela já tinha ido lá em 1974. Tio Chico já tinha ido lá em 1974 

também. Minha mãe passou no trabalho de tronos e na cura. Levou para casa água 

fluidificada, e depois de um tratamento, trabalhos oficiais e retiros, ela não sentia mais nada. 

O médico falou: “de onde você vem?” Ela respondeu: lá de Tia Neiva. O médico disse, olha a 

gente já conhece as pessoas que vem de lá , não posso ser antiético, nem advogar aqui a favor 

da medicina tradicional, mas você não tem nada. Vamos esperar o nascimento do bebê e tomar 

as previdências que forem necessárias.  

Eu nasci normal. A nossa entrada definitiva na doutrina tem a ver com a doença da 

minha mãe. Eu sempre ia para o Vale, porque não tinha com quem me deixar. Minha avó não 

apoiava o nosso contato com o Vale de jeito nenhum. O tio Chico e a minha mãe foram 

colocados para fora de casa. Para ela, aquilo era macumba, dizia que se o Vale fosse coisa que 

prestasse era na cidade e não no meio do mato, e foi assim, entraram várias vezes em choque 

por conta da doutrina. Ela cobrava a presença dos filhos em datas especiais como por 

exemplo, 31 de dezembro.  

Quando criança, aos 9 anos, muitas vezes eu ficava na Casa Grande. As vezes 

ficava com tia Neiva, até minha mãe ir me pegar, pois ia para o Templo. Lembro-me que 

quando minha mãe ia me pegar, ela ficava falando sobre a doutrina. Sempre chegava muita 

gente e as vezes ela precisava se isolar. Um dia, cheguei no Vale e disse: Mamãe, vou ver a tia 

Neiva. Ela tinha um carrão preto, e foi saindo na porta, fiquei com vergonha e me abaixei. A 

tia disse para a minha mãe: quando você vier para o Vale, pode deixar ele aqui em casa.  

Sobre a formação do grupo que veio para o Cariri, todos eram engajados na 

Doutrina. A princípio, um tinha um sonho com uma serra grande, outro sentia algo, outro 

sonhava com ladeiras de pedra, estátua grande e um povo religioso, outro recebia uma 

mensagem da espiritualidade, e assim, foram se reunindo e montando esse cenário que se 
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tornou a missão. Só quem conhecia o Crato era Tavares. Até que um dia Pai João de Enoque 

incorporou e disse: “vocês tem um povo. Eles estão esperando por vocês. Precisam ir embora, 

mais adiante eu digo. Ainda essa semana, vocês vão ouvir falar o nome de uma cidade. Tio 

Chico foi trabalhar , na volta perdeu a carona, por sorte achou uma lotação, mas já era muito 

tarde, muito frio, e tinha um cara muito falador que gostava de contar vantagem e tal, e ai ele 

perguntou de onde o cara era, ele disse, sou do Crato. O tio Chico levou isso para o grupo. 

Numa outra ocasião, tia Euda que mora em Brasília, mas é natural do Ceará, começou a falar 

sobre Barbalha, Crato. O marido dela era devoto de Padre Cícero. Pai João tinha dado uma 

relação de pessoas que tinham sérios compromissos com a missão, e ela estava nessa relação, 

o Luís Adão também, que na época estava em Vila Velha no Espirito Santo. Três dias depois 

chegou na casa da minha mãe.  

O grupo passou a se reunir nas segundas e quintas-feiras, faziam preces, e as 

vezes havia incorporações. Pai João, Tiãozinho davam assistência ao grupo. Lembro que tinha 

um toca fitas no chão, e eu gostava de ficar ouvindo os mantras. 

Ouve uma preparação para pedir autorização do Templo ao mestre Gilberto 

Zelaya, só que Pai João já vinha dizendo que não se tratava apenas de um templo externo. Pai 

João tinha dado uma data de ida para o Cariri, que foi 21 de novembro de 1986, que era uma 

data transcendental para aquele grupo. Pai João de Enoque falou que a missão era para 

construir o Templo Pai. Por isso, ele não nos queria subordinados. Anos depois isso se 

confirma, porque em um dos encontros, quando eles ainda estavam juntos, Chico, Batista e 

Tavares, o mestre Gilberto disse: “meus irmãos a coisa de vocês é com mamãe. Nem quero 

vocês subordinados, eu confio em vocês. Vocês são um caso a parte”.  

O mestre Gilberto disse isso e Pai João falava que as terras do Cariri, todo o 

roteiro dessa história, era uma terra muito antiga, e tinham as reservas energéticas muito 

disputadas pelo mundo etérico. Por isso um povo tinha encarnado aqui, os antigos 

Equitumans, ou seja, a parte que não tinham subido ainda deles tinham encarnado aqui no 

Cariri. E assim Pai João e Pai Zé Pedro foram trazendo nas reuniões os espíritos inluz que 

comandavam a região do Cariri. O Chico, Tavares e Batista dialogavam com eles. Para quê? 

Para o grupo ter permissão de ficar nessa região. Enfrentaram muitos desafios e nós crianças 

juntos com eles. Dos sete espíritos que incorporaram, seis concordaram com o grupo, porém 

um não aceitou e disse: “onde vocês estiverem, eu também estarei”. Eu era criança, mas, 

ficava fascinado com essas histórias. 

Meu pai tinha passado num concurso num setor da Presidência da República, e ao 

virem embora de Brasília, ele, Tavares, Chico e Winston pediram as contas dos empregos. O 
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primeiro ponto de apoio foi no Mauriti. O Tavares é natural dessa cidade. Eles saiam muito 

para o Juazeiro do Norte a procura de emprego e casa para morar. Um dia o tio Chico disse: 

tem um padre apontando para o Crato. Foram até o Crato, encontraram um primo do Tavares, 

que tinha uma empresa de roupas e vendeu a mesma para eles. Mudamos para o Crato. A 

primeira casa que moramos foi no bairro Pimenta.  

Em seguida, nos mudamos para as Populares. O grupo começou a procurar terreno 

para o primeiro Templo. Encontraram um terreno próximo onde hoje é a Grendene, 

negociaram o mesmo e Pai Zé Pedro incorporou e disse: não é assim! Não são vocês que 

decidem. Isso é uma coisa muito séria. É o Pai Seta Branca que bota o olhar dele. Desfaçam o 

negócio com o terreno!” Por conta disso rolou uma briga danada, quebrou o clima geral entre 

eles. Então, foram para a casa de Marília tomar café, e Pai Zé Pedro incorporou de novo. 

Tinha uma senhora por ali, ele pediu para chamar, e foi pedido permissão para construir uma 

choupana, uma coisa assim.  

O primeiro Templo nasceu no quintal da casa do Tavares. Nessa época o Daniel 

era bebê. Depois veio o Templo da Integração. Tiãozinho falou que estava na hora de mudar. 

Chiquinho e Tavares saíram a procura de outro terreno. Chiquinho disse: “Tiãozinho está ali". 

Tavares falou: “o dono desse terreno mora perto do Banco do Brasil". Os 3 foram lá e ele 

disse : “não dou, não vendo, aquilo ali é terreno de herança, e também não troco". Voltaram lá 

depois, e tentaram negociar o terreno, e ele disse: vocês aqui de novo? Eu não já disse que não 

vendo? Chiquinho disse que no dia que ele falou isso, viu Tiãozinho colocar um chapéu na 

cabeça dele. Passaram-se 3 ou 4 dias e o cara procurou eles e disse: "Quanto é que vocês dão 

naquele terreno?" 

Tio Chico era o aparelho das comunicações da espiritualidade, tinha muitos 

transportes; o Tavares tinha a função de comandante, a mesma função que o Nestor tinha. Ele 

é fantástico nisso. O meu pai, era mais como o seu Mário, ele dava palestras, ou seja, a parte 

da evangelização.  

Nascer numa doutrina como o Vale do Amanhecer é fantástico, iluminável. Eu 

vivi momentos indescritíveis, foram momentos intraduzíveis com esse grupo e os mentores; 

só vivendo para acreditar. Ao chegarmos no Crato, conhecemos Rômulo que fazia parte da 

empresa de malhas. Logo ele ingressou na Doutrina.  Quando viemos de Mauriti, ficamos em 

só casa. Tinha um quarto da família de Tio Chico, quarto da família de Tio Tavares, quarto da 

família do Batista, quarto de Tio Winston, quarto da família de Tio Raimundo, e o quarto de 

Luís Adão e Tia Joana. As crianças eram: eu  Estela, Clytia e Tainá, Tiago, Davi, Naiara e 
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Jaqueline. A Marília estava grávida de Daniel. 

No início eu sentia saudade dos primos, dos avós, enfim, da família que ficou em 

Brasília. Perdi o quinto ano, e tive que repetir por não ter me adaptado. Quando regressamos a 

primeira vez para Brasília, já tive saudades do Crato, porque de fato nossas raízes estavam 

aqui. Nós tivemos que voltar da primeira vez porque o assédio de forças negativas era muito 

grande. Alguns casamentos conturbados, a situação dos casais era difícil, muitas desarmonias. 

Como criança, eu ficava nos bastidores e lembro-me de muitas coisas. Para conseguirmos 

ficar aqui no Cariri, vivenciamos muitas provações. Uma determinada entidade inluz 

incorporou em mim e disse: “vou levar. Ele é meu e acabou". Isso ocorreu antes mesmo de eu 

fazer o teste. O tio Chico se preocupava e pedia para a entidade incorporar nele. O mestre 

Goia chegou a presenciar alguns desses acontecimentos. 

Uma dessas entidades incorporou em Adriana e também disse ao grupo: "vou 

levar e acabou". Ela enrolou a língua e minha mãe botou a mão na boca dela. Faziam 

elevação, a entidade desincorporava e retornava. Foram muitos desafios. Teve um período que 

tio Chico passava 4 dias incorporado, e Tavares e meu pai dormiam com ele para protegê-lo.  

Hoje, sou doutrinador, mas já fui apará. Permanecemos juntos até 1994. As 

divergências eram apenas de administração, pois, um queria de um jeito e o outro queria de 

outro. 

Pai João e Pai Zé Pedro contam a história de três reinos, e de três reis que viveram 

em Atlântida, muito compromissados com a história desse planeta, que dá para entender que 

eram tio Chico, tio Tavares e Batista, mas eu não sei os maiores detalhes dessa história. 

A maior contribuição que a clarividente deixou, tem a ver com uma passagem dela 

que diz assim: “meu filho, o que nos fazemos aqui, podemos fazer em baixo de um pé de 

manga”. Esse depoimento de simplicidade foi o maior significado que ela deixou para mim. 
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APÊNDICE O – ENTREVISTA COM TIAGO CASTRO NOBRE 

 

Eu sou Tiago Castro Nobre. Nasci em 1983 em Brasília-DF. Na época, meus pais 

já pertenciam a doutrina. Em 1985 foi o desencarne de tia Neiva, e em 1986 vim com os meus 

pais e os demais componentes que compuseram a missão que originou o Vale do Amanhecer 

no Cariri. A data de fundação é 13 de maio. Estamos completando 31 anos de missão. 

No período eu tinha 3 anos de idade, meu irmão Davi tinha 2 e meu irmão Daniel 

estava na barriga da minha mãe. Da época que eu morava em Brasília, lembro apenas da 

minha avó Maria Antônia Soares (vovó Lora) in memoriam. Ela também era da doutrina. As 

lembranças mais intensas são aqui do Crato, com o Vale do Amanhecer fazendo parte da 

minha vida, portanto, não tenho lembranças de minha vida sem o Vale. A doutrina faz parte do 

meu dia a dia. 

Em relação a chegada aqui no Cariri, nós tivemos uma passagem na cidade de 

Mauriti-CE. O meu pai é natural dessa cidade. No Mauriti chegou a ter atendimento para as 

crianças na fazenda onde a gente ficou, que pertence os parentes do meu pai. Tinha muitas 

crianças, e esse foi o primeiro trabalho espiritual. O Mauriti foi o ponto de apoio por ser a 

cidade do meu pai, da família dele. Depois o grupo foi em busca de alugar casa para 

morarmos, pois não tínhamos ideia onde iriamos morar, onde ia ser estabelecido pela 

espiritualidade, a implantação do Vale do Amanhecer no Cariri.  

Ao chegarmos no Crato, residimos no bairro Pimenta, próximo o centro da cidade, 

mas logo passamos a morar no bairro seminário. Até então, a construção do primeiro templo 

ainda não tinha sido feita. Dos 3 aos 6 anos de idade foi o convívio com o primeiro templo, 

que foi implantado no quintal da minha casa. Praticamente tudo acontecia ali, ao lado da 

minha casa. Quando estava em casa, dava para ouvir os mantras no templo. 

Na escola ou com os colegas, sempre fui uma criança muito reservada para falar a 

respeito da religiosidade ou da minha vivência no Vale. Na segunda metade dos anos 80 o 

Vale era algo novo, ninguém conhecia aqui no Crato, e quem ouvia falar também não sabia do 

que se tratava, então, foi algo que realmente nasceu do zero.  

Eu fui o primeiro Mago do templo do Crato. Os Magos e Príncipes Maia são  

falanges missionárias masculinas. Acredito que meu primo Junior que na época morava em 

Brasília, tinha uma indumentária que ficou pequena para ele, eu acabei herdando-a, e com 5 

anos eu já vestia essa indumentária. Lembro-me que participava aos domingos do trabalho da 

Vozinha Marilú, entregava os bombons para as crianças que passavam nesse trabalho. Esse foi 

o meu primeiro trabalho no Vale do Amanhecer, ainda no primeiro templo. Já no segundo 
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templo, a princípio eu tinha 6 anos de idade, e comecei a participar dos trabalhos de corte. 

Estes dois trabalhos que citei são os únicos que a criança pode participar, pois na doutrina não 

existe abertura para as crianças participarem diretamente de trabalhos desobssesivos, por uma 

questão de segurança, ou seja, proteção. 

Minha mãe já me incentivou a conhecer outros espaços religiosos, disse que eu 

deveria me inteirar primeiro para tomar minha própria decisão em relação a minha fé. Por 

opção, nunca me vi em outra crença, penso que nasci para isso, realmente entendo que a 

doutrina, a forma como eu a vejo e vivo é uma prioridade. Nem todo mundo tem a 

oportunidade de nascer dentro um sistema como o Vale. Não fui obrigado a fazer parte dele, 

simplesmente eu o abracei. 

Quando completei 16 anos fiz o teste mediúnico. Esse procedimento faz parte da 

sistemática administrativa do Vale do Amanhecer. O menor de idade só pode ingressar no 

desenvolvimento a partir dos 16 anos com autorização do seu responsável legal, caso 

contrário terá que aguardar os 18 anos. De maneira geral o teste mediúnico é a partir dos 16 

anos, contudo, existem casos particulares, muito específicos em conformidade com a 

necessidade mediúnica, mas o procedimento normal é o que citei anteriormente. 

Fui Mago até pouco depois da minha maioridade. Um determinado período tive que 

assumir uma atribuição diferente, Adjunto de Apoio das Nityamas. Dessa forma, tive que 

deixar a minha falange, e questionei meu pai: “se um dia eu quiser voltar a ser Mago, vou 

poder? Ele disse que poderia, e então eu me senti a vontade para assumir aquela posição. 

O Vale do Amanhecer é um sistema, uma doutrina, não é uma religião como 

muitos assemelham. No meu entendimento, religião é algo que se prática, então você tem 

aquele tempo que se volta para seu íntimo, para sua fé; já o Vale do Amanhecer, não é algo 

que se prática, se vive. Onde você estiver, seja qual for a situação, é uma forma de vida. No 

meu ambiente de trabalho, na rua, em qualquer cidade ou país sou um Jaguar, doutrinador, 

filho de Pai Seta Branca, faço parte dessa doutrina. Alguns chegam aqui pelo amor, problemas 

pessoais, doenças, curiosidades, mas, eu não tive opção, já nasci na doutrina. Espiritualmente 

creio que exista uma explicação para isso, pois nada é por acaso. 

No Vale do Amanhecer existe assistência para todos, desde o recém-nascido ao 

idoso. Como já mencionei, temos os trabalhos para as crianças: de 0 idade até os 14 anos; 

temos o Pequeno Pajé, também específico para crianças. Lá, temos instrutores, não é 

propriamente um trabalho religioso e nem doutrinário, mas, uma maneira de refletir as coisas 

da vida, de ensinar as crianças a terem responsabilidade com as suas vidas, saber entender que 

principalmente nos ambientes do Vale do Amanhecer tem que ter uma postura diferenciada, 
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manipulação de forças e energias, então a questão do respeito deve acontecer, e isso no 

Pequeno Pajé é colocado de uma maneira muito tranquila, muito natural, através de 

brincadeiras orientadas, contação de histórias, respeitando a idade das crianças que 

frequentam aquele trabalho.  

As crianças aprendem também a cantar os mantras e fazer preces. É um ambiente 

que pode ser tratado qualquer assunto, todavia, as crianças não tem compromisso com o Vale 

do Amanhecer. Independente do credo ou de religião qualquer criança pode participar do 

Pequeno Pajé. 

No Templo Patário do Amanhecer, se desejarem continuar tendo assistência, a 

partir dos 14 anos os jovens assistem aulas com instrutores. Estas compõem-se ao 

Desenvolvimento dos Devas, uma assistência para quem não se encontra mais no meio da 

criançada, e são liberados para escolher as suas falanges missionárias: Magos e Príncipes 

Maia (para os meninos); Nityama, Grega e Maya (para as meninas). 

 No caso da criança, o trabalho de corte propicia a manipulação de energias de 

uma maneira muito positiva, sem o ingresso em trabalhos mais sérios e complexos. Essa 

manipulação de forças é benéfica e não prejudica o crescimento, pois sabemos que a energia 

do corpo físico que a criança produz tem uma finalidade específica para sua formação. 

Moramos numa comunidade que tem muitas crianças que residem com suas 

famílias, e elas já estão bem envolvidas nessa sistemática. A coordenação do Vale do 

Amanhecer do Crato julgou necessário que as crianças residentes tivessem a oportunidade de 

manipular as energias por meio das cortes. Hoje nós já temos crianças de 5, 6 e 7 anos de 

idade vestindo indumentárias, algo que só aconteceu na minha época, pois logo em seguida 

veio uma determinação do templo Mãe que somente poderia vestir a indumentária aos 12 

anos. 

A corte é um ritual simples; temos vários cortejos que encaminham mestres e 

ninfas para determinados trabalhos específicos dentro do templo; temos, ainda, a imantração 

que é um trabalho de corte propriamente dito, esse cortejo percorre várias dependências do 

templo, entoando mantras que tem a função de harmonizar e energizar, fazendo uma espécie 

de limpeza no ambiente, pois recebemos muitos pacientes. A emissão das vozes é fundamental 

numa corte.  

Geralmente, comentam que o jovem do Vale do Amanhecer tem um diferencial, 

uma mente mais aberta, um olhar mais preocupado, mais maduro, é lógico que existem os 

pestinhas como em todo lugar. Adotamos um sistema doutrinário como uma filosofia de vida.  

Na escola, algumas vezes fiquei incomodado por ser obrigado a estar num 
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ambiente muito específico de uma única religião. Sempre fui muito curioso, aqui no Vale 

possui muitos trabalhos, e eu sempre fui muito ativo. Para fazer parte da doutrina, vestimos 

uma roupa diferente, aqui o adepto faz parte ativamente; essa parte foi que me chamou mais 

atenção na doutrina. 

Certa vez, fui até a pracinha do bairro que morei com um vizinho para 

encontrarmos amigos. Em frente tinha uma igreja, e de repente algo me chamou atenção. Foi 

quando ouvi o padre com seu microfone a falar de outros sistemas religiosos, entre eles, o 

Vale do Amanhecer. Logo parei de conversar e fiquei tentando entender as críticas que ele 

fazia. Aqui, não criticamos nenhuma religião, pelo contrário, respeitamos e temos certeza que 

todas são importantes. Se você tem uma fé, uma religião, você passa por dificuldades, mas se 

não tiver, estas são bem maiores. 

Todos os dados de ingresso e consagrações do corpo mediúnico são organizados 

no Castelo dos Devas. O nome falange diz respeito a uma contabilidade, ou seja, a união de 7, 

representando assim um grupo, seja espírito de luz, espírito sofredor, missionárias que fazem 

parte de uma energia específica que nós chamamos de falanges missionárias.   

No Vale existem 21 falanges missionárias, cada uma é representada por uma 

indumentária específica; é um poder que recebemos do céu. Uma falange missionária está 

vinculada ao poder que representa outra época; as missionárias buscam uma falange por meio 

de suas heranças transcendentais, por exemplo as Nityamas, Gregas e Maias. Nas leituras 

sobre as Nityamas, vemos que eram ligadas a danças ciganas, daí o colorido da indumentária, 

a simbologia do véu, a fogueira. As Gregas como o próprio nome diz, faz parte de um 

histórico do povo grego, principalmente da época de Esparta e Atenas, vivenciaram episódios 

de guerra e militarismo, por isso portam uma lança. É importante ressaltar que esta não é uma 

arma de ataque, mas, sim, de projeção e recepção de energias. Dessa forma, o que era usado 

em outra época para guerrear, invadir, conquistar, hoje as Gregas usam para curar. São muitas 

energias geradas, hoje, como oportunidade de espiritualização. As Mayas tem uma herança 

muito antiga, na verdade é uma das mais antigas civilizações.  

As Nityamas e os Magos foram as primeiras falanges criadas na doutrina. Logo 

em seguida, vieram as Samaritanas, Gregas e Mayas. Por este motivo, quando se organiza 

uma corte, segue-se essa mesma sequência, com exceção das Samaritanas que exercem uma 

função diferenciada nos rituais. Elas remontam a época de Jesus, quando de sua passagem em 

Samaria, e em vários rituais servem a água e o vinho (suco de uva) aos adeptos.  Sempre que 

uma falange missionária era projetada no plano físico, tia Neiva recebia as orientações 

diretamente da espiritualidade. O grande objetivo destas falanges é o auxílio espiritual a 
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humanidade. 

As falanges missionárias Devas tem uma abertura em relação a idade, ou seja, 

podem vestir a indumentária sem ter passado pela consagração de centúria, porém, para as 

crianças, jovens e aqueles que ainda não fizeram esta consagração os rituais de que participam 

são completamente diferentes. Já o adulto, quando faz a referida consagração tem um leque 

maior de trabalhos, além disso, temos 17 falanges missionárias, podendo escolher apenas 

uma.  

Acredito que as falanges de Nityamas, Magos, Gregas, Mayas e Príncipes Maia 

foram as pioneiras por conta da necessidade de assistir as nossas crianças, que em qualquer 

lugar do mundo, representam o nosso legado, a herança que devemos deixar para a 

prosperidade. 

Comparamos o trabalho que as falanges missionárias Devas realizam com uma 

escola. Os componentes dessas falanges passam por muitos aprendizados, familiaridade com a 

filosofia do Vale do Amanhecer, e aprendem a lidar com energias específicas correspondentes 

com as suas faixas etárias. O nome Devas diz respeito aos espíritos responsáveis pelos nossos 

rituais. Toda a parte ritualística de consagrações tem a assistência direta dos Devas do Espaço. 

São as entidades espirituais responsáveis pelas consagrações, e para se organizar um ritual é 

de suma importância a presença de uma corte, daí a importância do surgimento das falanges 

missionárias, pois, são elas que fazem o cortejo para que os rituais aconteçam.  

Reforçando, as primeiras falanges missionárias foram criadas com essa finalidade. 

Temos também os Filhos de Devas que corresponde um grupo de mestres e ninfas 

consagrados para organizar documentos, a parte burocrática dos testes mediúnicos e 

coordenar a realização das consagrações. Estes se reúnem num setor de trabalho que recebe o 

nome Castelo dos Devas, que inicialmente se chamava Castelo das Nityamas, por ser a 

primeira falange que trouxe assistência dos Devas do Espaço.  

Destaco que o termo Falanges Devas não se usa mais no templo Mãe, mas, faz 

parte da essência da doutrina. Contudo, quando a Mestre Edelves, Adjunto da falange Yurici 

(in memoriam), passou a ser a responsável pelos Príncipes Maia, estes passaram a ter outras 

funções, uma vez que passaram a trabalhar com as Yuricis. 

A principal função dessas três falanges é a assistência aos Devas, ou seja, estar 

presente nas consagrações, cortes em geral e dar assistência as crianças e aos jovens. Quando 

adultos, se desejarem, podem permanecer na falange. Aqui no Vale do Amanhecer, temos o 

trabalho de Estrela Candente, para a conclusão deste, temos um ritual no templo que se chama 

Entrega das Energias, fazendo-se necessário uma corte. Nesse trabalho temos a Chama da 
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Vida, a qual os responsáveis são a Nityama e o Mago. O Mago faz parte do histórico 

transcendental das Nityamas, das batalhas que já enfrentaram, das manipulações de forças em 

prol as grandes batalhas. Em suma, as Nityamas, Gregas e Mayas representam a base da 

doutrina do Amanhecer.  

Quando se volta o olhar para a Nityama, Grega e Maya temos um cuidado 

especial, um carinho paterno e materno, pois trata-se de crianças e jovens, e aqueles que 

ingressaram bem jovens e hoje são adultos, se desejarem podem permanecer junto as suas 

falanges. 

Tia Neiva nos deixou um legado. Para mim, sua maior contribuição foi nos 

ensinar a sentir a grandeza que é essa doutrina. Tamanha foi a sua dedicação a esse acervo, 

que não era para ser chamada de tia, e sim, mãe. O jaguar que consegue entender e adotar o 

sistema Vale do Amanhecer como parte de sua vida, a zelar os mínimos detalhes da casa do 

Pai Seta Branca, ser responsável pelos trabalhos que se compromete, respeitar os irmãos de 

doutrina, pode ter certeza, é porque a tia Neiva continua viva dentro dele. Quando ela 

desencarnou, eu tinha apenas 2 anos. Alguém pode dizer que reproduzo o que já ouvi falar 

sobre a clarividente, só que dentro de mim, eu tenho contato com ela, porque sinto o seu amor. 

Tudo o que ela construiu foi suficientemente forte, e posso sentir mesmo sem ter convivido 

com ela. É algo muito puro, genuíno e verdadeiro. O Mestre Jesus nos deixou uma mensagem 

há 2.000 anos. Sua mensagem se multiplica a cada dia, isso acontece também com o que a tia 

Neiva deixou. Esse é o ponto de luz, nele contém o farol que brilha, o Jaguar, o doutrinador. 

Sobre o presidente e a coordenadora do Templo Patário do Amanhecer, eu poderia 

passar aqui o dia inteiro falando de coisas grandiosas, além de ser meu pai e minha mãe, meu 

amigo e minha amiga, são pessoas e seres humanos fantásticos. Mas, em se tratando do filho 

de pessoas que possuem uma posição dessa natureza, quando criança nem sempre foi fácil. O 

que quero dizer é que todo menino podia ser danado, mas eu não. E por quê? Eu sempre 

ouvia: “porque você é filho do presidente e da coordenadora, então, todo mundo faz tudo, mas 

se você fizer, vai estar mais errado do que os outros”. Isso eu achava cruel, não ter o direito de 

errar. Hoje, sou conhecido como perfeccionista, e por ser o filho mais velho os olhares se 

voltava com mais intensidade. Acredito que meus irmãos tiveram suas pressões também, mas 

não tanto quanto eu. Hoje, reflito e vejo que essas posturas me ajudaram. Se hoje acredito na 

doutrina, tive responsabilidades desde cedo para com as coisas do céu, não tenho o que 

reclamar. Adeptos mais antigos me ajudaram muito para que eu chegasse até aqui, então, 

muitos também foram meus pais, professores, enfim, irmãos de doutrina. Levo um pouquinho 

de cada um nos meus aprendizados que são constantes. 
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Além de ser um comandante de Estrela Candente, faço tudo o que compete a um 

doutrinador no dia a dia da dinâmica dos trabalhos espirituais. Sou também instrutor, Filho de 

Devas, realizo teste mediúnico, ministro curso de pré-centúria e sétimo. 
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APÊNDICE P – ENTREVISTA COM MARÍLIA CASTRO NOBRE 

 

Meu nome é Marília Castro Soares. Acredito que a espiritualidade direcionou o 

Nordeste por dois motivos: o povo é sofrido, e possui uma fé incrível. Na época, só tinha 

templo em Recife, e em Fortaleza estava começando. Acredito que se tivesse sido em outra 

região, as pessoas iam colocar um pé atrás, e as pessoas nordestinas abriram suas casas para 

nós, aceitaram essa Doutrina de tal forma que fiquei impressionada. A única certeza é que a 

gente ia construir um templo. 

Quando tia Neiva desencarnou em 1985, fomos orientados pelo nosso querido pai 

João de Enoque a partir para o Nordeste em missão com um grupo de amigos que 

comungavam os mesmos ideais da Doutrina, construir um templo para exercermos a prática 

da caridade através do mediunismo.  

Pai João de Enoque colocou a responsabilidade nas mãos do Adjunto Patário de 

manter a essência da Doutrina, por isso que, quando alguém quer mudar alguma coisa, ele 

veta na hora e diz: “não! Nós vamos manter a Doutrina do jeito que tia Neiva deixou”. Até 

hoje, o Pai João de Enoque é o mentor orientador dessa missão.  

Em cada etapa da nossa jornada, várias vezes ele se dirigiu ao Tavares em 

particular e disse: “meu filho, ainda dá tempo, se você quiser desistir, eu vou respeitar a sua 

decisão”.  

Quando vim para o Crato, eu pertencia à falange das Franciscanas. Quando as 

ninfas me viam com a indumentária queriam ser Franciscana também. O Tavares me orientou 

a deixar de vestir a indumentária para não influenciá-las. Fui até o templo Mãe e conversei 

com a minha regente, e ela me disse que o Tavares estava com razão. Eu deixei de vestir a 

indumentária de Franciscana porque como coordenadora geral, assumi compromissos com as 

21 falanges missionárias, mas sou uma Franciscana de coração. 

Em relação às falanges dos Devas: Nityamas, Gregas, Magos, Mayas e Príncipes 

Maia, já fazem parte de um grupo bem significativo. Essas falanges missionárias Devas são 

diferentes, manipulam e equilibram a energia do ambiente através das cortes. Todas as 

falanges são sublimes, possuem uma função grandiosa, seja nos planos espirituais, seja na 

terra, e temos que valorizá-las. Eu aprendi a gostar de todas elas.  

Quando foi para construir a Estrela Candente, Pai João de Enoque disse para 

Tavares: “meu filho, pense bem! Se você construir a Estrela Candente você não pode mais 

parar”. Em todo o processo, ele nos deu liberdade de escolhas. A espiritualidade sempre foi 

muito presente nas nossas vidas.  
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A princípio, nossos primeiros adeptos foram umas cinquenta crianças. Quando as 

crianças chegavam da escola, iam para o templo e para a minha casa, e faziam muitas 

perguntas. Quando chegavam em casa conversavam com os pais, e foi surgindo uma 

curiosidade, e seus pais iam até o templo para conhecer. Foi assim que o corpo mediúnico foi 

chegando, o templo encheu de crianças. Um dos primeiros trabalhos que funcionou no templo 

foi o das crianças. 

No primeiro templo, tinha a minha casa, um bequinho e duas casinhas de taipa; 

uma delas a mãe da dona da casa morava, e a outra o Tavares alugou e servia de vestiário e 

secretaria. O primeiro templo tinha uma parte de taipa e a outra de madeira, e era na terra 

mesmo, porque não deu para passar cimento. Em seguida, implantamos os trabalhos oficiais 

aos sábados e domingos, e sempre teve palestra aos domingos pela manhã. O meu primeiro 

impulso foi passar a fazer indumentárias para as crianças, pois quando viam os nossos 

uniformes, queriam usar também.  

Sobre a primeira consagração, levamos 50 médiuns para iniciar e elevar no templo 

Mãe. A turma ficou na casa que morei, na época, minha mãe residia nela. Inicialmente, a 

minha mãe foi o nosso ponto de apoio, nos recebeu e fez comida para nós. Porém, alguns 

médiuns não quiseram viajar para Brasília. Começou um boato criado por três adeptos que a 

gente ia levar o grupo para fazer um trabalho e comê-los. Esse boato se estendeu no bairro, e 

quando retornamos com as pessoas, e viram os adeptos nos trabalhos vestidos nas 

indumentárias que haviam feito à Elevação de Espadas, ficaram envergonhados.  

Nós mudamos para o segundo templo em 1991 ou 1992. Como já tinha mais 

médiuns, conseguimos construir o templo mais rápido. De todos os adeptos que ingressaram 

logo que chegamos no Crato, quem nunca saiu, se afastou ou foi embora, foi a Cristina 

(regente Jaçanã). Ela fez o teste com 15 anos, por necessidades espirituais. A Cristina é uma 

ninfa muito dinâmica.  

Quando chegamos ao templo permanente, o padre do bairro Vila Lobo que fica 

próxima a nossa comunidade, disse na missa para os fieis, que os mesmos não nos 

procurassem. Só que a propaganda fez o efeito contrário, e muitos vinham conhecer o Vale. 

Um dia, o bispo mandou chamar o padre e disse que ele parasse de falar do Vale do 

Amanhecer, pois não estava adiantando, pois essa atitude alimentava a curiosidade e o povo 

queria conhecer.  

Depois veio a universidade, a Urca, a faculdade Leão Sampaio, vários professores 

trouxeram os alunos para fazer pesquisas, conhecer a parte religiosa. Teve gente que levou 

livros do Vale para a biblioteca da Urca. Chegamos a receber padres e irmãs de caridade para 



329 

 

 

ver o que acontecia no Vale, e foi assim, que a Doutrina foi ganhando respeito.  

O processo de mudança dos templos foi assim: enquanto o segundo templo foi 

construído, o primeiro continuava funcionando. A espiritualidade não dizia exatamente onde 

tinha que ser o terreno de construção do templo, a gente é que ia atrás e as coisas aconteciam. 

Primeiramente, o terreno do segundo templo foi alugado, depois de dois anos, conseguimos 

comprar. Fizemos rifas, bingos, festas ciganas para juntar o dinheiro. Lá, passamos uns dez 

anos. A espiritualidade pediu para nos prepararmos, nos disse que a gente ia construir o 

templo permanente. Além disso, o corpo mediúnico aumentou, e o segundo templo ficou 

pequeno.  

Nos três templos, sempre que a gente chegava num lugar não tinha muitas 

construções, mas, logo ficava lotado. Foi o que aconteceu também aqui no templo 

permanente, quando chegamos, não tinha água e nem energia, agora, já tem muitas 

construções. Para ajudar na compra do terceiro terreno, os lotes foram vendidos para o próprio 

corpo mediúnico. Tinha lotes de 8/20; 6/15 e 12/30. O Tavares fez uma promoção durante um 

mês, que deu para pagar um cheque de R$ 30,00 mil reais. Quem não podia comprar os lotes à 

vista, fez carnês referentes a três ou quatro anos. Esse dinheiro deu para pagar o lote que 

corresponde o Templo, a Estrela Candente, o Quadrante e os lotes de moradias do corpo 

mediúnico. Assim, foi feita a transposição das forças do segundo templo para o atual.  

A primeira palestra do domingo foi feita pelo mestre Tavares, uma parte do templo 

ainda estava descoberta e a madeira do telhado foi comprada em Limoeiro do Norte-CE. 
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APÊNDICE Q – ENTREVISTA COM VENERANDA ALVES MIRANDA 

 

 

Me chamo Veneranda Alves Miranda. Este mês farei 81 anos. Sou de Brasília, 

mas carrego o Cariri no meu coração. Ingressei no templo-Mãe no dia 05 de setembro de 

1982. Meu teste mediúnico foi no castelo do silêncio, naquele tempo era silêncio mesmo. 

Tinha uma Yurici Sol e mais dois mestres que auxiliaram o comandante, um era do Adjunto 

Yucatã e o outro eu não lembro. Todos os presentes incorporaram, menos eu. Quando 

terminou o teste, o comandante veio até mim, e disse: dona Veneranda a senhora é uma ninfa 

sol. Só que eu queria mesmo era incorporar. Fui até a lojinha para pegar a autorização e iniciar 

as aulas de desenvolvimento, lá, encontrei com a Yurici que estava no teste, e falei: eu queria 

tanto fazer outro teste, e ela respondeu: a senhora pode fazer, mas a senhora é uma 

doutrinadora. No domingo seguinte, comecei o meu desenvolvimento. 

Conheci a tia Neiva, mas eu tinha vergonha dela. Na verdade, eu não me achava 

digna de chegar perto dela, mas, no meu emplacamento foi ela que entregou a minha princesa 

Jurema, como também a minha guia missionária. Na verdade, eu fiz todas as minhas 

consagrações com ela, e pertenço à falange das Samaritanas há 34 anos. Com a Tia, assisti 

muitas palestras nas quartas-feiras e aos domingos.  

No Vale, sempre fui muito assídua, do jeito daquelas alunas que não querem 

perder se quer um dia de aula. Eu e o Tavares fizemos o curso de sétimo com o mestre Nestor. 

Na época, eu morava em Taguatinga, 12 anos depois foi que mudei para Planaltina (templo 

Mãe). Lembro que era uma luta para chegar até o Vale. Essa Doutrina é tudo para mim, 

continuo nela por amor. Para mim é como comer arroz, feijão e beber água, sem ela eu não 

existo.  

O Tavares veio embora para o Cariri com um grupo de missionários. Todos com 

origem no templo Mãe, mas, sempre que levava os médiuns para fazer as consagrações em 

Brasília, a gente se encontrava, e eu ficava muito feliz com a missão dele no Cariri. Um dia, o 

Tavares me convidou para ser a madrinha dele. Eu disse: se não for para eu deixar a falange 

das Samaritanas, eu aceito de braços abertos, porque, em algumas ocasiões, a madrinha deixa 

a falange e passa a ser Aponara, porém, eu não aceito isso de jeito nenhum. Não estou 

criticando, mas a tia Neiva não trouxe essa formação das Aponaras.  

Certo dia, o Tavares levou o pessoal para fazer as consagrações no templo Mãe, e 

foi na minha casa e disse: “dona Veneranda, eu reservei uma cadeira no ônibus para a senhora 

ir para o Crato comigo”. Eu falei: vou nada! Eu nunca tinha vindo aqui no Crato, apenas tinha 
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visto uma fotografia.  

Fiquei viúva com 37 anos. Veja só as coincidências da vida. Meus filhos não 

gostavam nem de ouvir falar da região do Cariri, pois o meu marido foi assassinado em 

Brasília por um homem daqui do Crato. Para criar os meus filhos, eu sofri muito. Lavei muita 

roupa para fora. Veja só aonde eu vim parar: missão é missão! 

 No ano de 2000, recebi a cura de um câncer no estômago. O Tavares continuou 

insistindo para eu vir, e eu sempre dizendo que não vinha. Só que um dia, senti a presença da 

minha princesa Jurema, ela me disse: você vai! No outro dia, quando ele chegou na minha 

casa, falei que vinha para o Crato, e ele respondeu: “Eu sabia que a senhora ia!” Dessa forma, 

a Marília foi até a minha casa também, me deu as boas vindas e levou fotografias dessas terras 

do Cariri para eu ver. Essa Chapada do Araripe, eu olhava as fotografias e tinha vontade de 

chorar de saudade.  

Era para eu passar apenas 05 dias no Crato, acabei ficando 1 mês e 19 dias. 

Aquela cruz que fica dentro do templo, próximo a estátua de Jesus fui eu que pintei; na parte 

evangélica, o primeiro manto foi eu que coloquei; vi a estátua de Jesus deitada no chão e os 

meninos pintando; tudo ali tem um pedacinho meu; a cruz do Sanday de tronos fui eu que 

pintei também; coloquei o quadro do Pai Joaquim das Cachoeiras; sobre o Oráculo, pedi 

permissão aos meninos que estavam pintando, e disse: vocês me dão licença para eu dar umas 

pinceladas para ficar registrado o meu amor? Esses acontecimentos ocorreram no ano de 

2000. Em seguida, tive que retornar para casa. 

Ser madrinha de um presidente de templo é algo muito sério, porque não sou 

apenas madrinha dele, mas de um povo que segue o Tavares. No processo da consagração, fiz 

um juramento para o Ministro Patário, e ele me falou: “você não é só madrinha dele, mas é 

minha madrinha também”. Na consagração de Adjuntos, os padrinhos acompanham o 

afilhado, a gente saiu do templo e se dirigiu para a estrela candente. Nessa época, ano 2000, o 

Ailton, padrinho do Tavares estava em Mato Grosso, então, o Veloso passou comigo na 

consagração. Vai fazer 18 anos, sendo assim, passei a vir duas vezes ao ano para o Crato.  

Enfrentei uma fase muito difícil, fiquei doente, conversei com o Tavares e passei 

três anos sem poder emitir como madrinha, mas, graças a Deus e a fé que tenho nos meus 

mentores, e amor pelo povo do Crato me recuperei.  

Em 2011, deixei Brasília, os filhos, os netos, e mudei para o Crato. Sei que estou 

aqui no Crato porque tenho um compromisso espiritual com o povo do templo Patário do 

Amanhecer. Aqui, tive outras encarnações, daí a emoção quando vejo a Chapada do Araripe. 

No Vale, gosto de todos os trabalhos, principalmente do angical e da sessão branca, porque 
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possuo muitas afinidades com os índios. Quero um bem enorme as falanges missionárias, 

mas, em se tratando de uma corte, jamais devem faltar a Samaritana, a Nityama e o Mago. A 

Nityama é aquele encanto!  

Quando vejo uma Grega e uma Maya, sinto honra e dignidade. A tia Neiva dizia 

que as Nityamas e os Magos são filhos da Samaritana. As Nityamas, as Gregas e as Mayas 

são falanges que vieram para atender o mestrado. Devem dar muita assistência na 

consagração do 1º de maio.  

A Tia deixou muitas contribuições para essa Doutrina, para o jaguar, nos ensinou 

que é preciso exercitar constantemente o amor, a humildade e a tolerância. Infelizmente, 

andaram modificando algumas coisas, e por isso defendo que não se deve mexer numa vírgula 

que ela deixou.   
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APÊNDICE R – ENTREVISTA COM ANA CRISTINA SILVA PRADO 

 

 

Eu sou Ana Cristina Silva Prado. Tenho 46 anos. Minha trajetória no Vale do 

Amanhecer do Crato iniciou em 1987, na minha adolescência. Passei dois anos para conhecer 

o Templo Mãe que é a raiz dessa doutrina, onde tia Neiva implantou todos os rituais. Minha 

viagem aconteceu em 1989, quando o mestre Tavares e a ninfa Marília organizaram um grupo 

que compunha dois ônibus de médiuns. Nessa época o presidente do templo do Crato era o 

Adjunto Pelário (Mestre Batista), mas ele estava morando em Brasília.  

Enfrentamos muitos desafios para chegar até o templo Mãe, entre eles, financeiros 

e espirituais, mas fiz a minha iniciação Dharman Oxinto e a elevação de espadas. Três meses 

depois, retornamos para fazer a consagração de centúria. Na doutrina, fazemos o teste 

mediúnico para saber a nossa mediunidade. Fazemos também cursos e consagrações, e vamos 

sendo graduados para que tenhamos melhores condições de exercitar a mediunidade e atender 

melhor os pacientes.  

As minhas consagrações aconteceram quando o primeiro templo ficava no quintal 

da casa do mestre Tavares. Em 1990, houve a mudança para o segundo templo de alvenaria, 

coberto com palhas, pois o primeiro templo não comportava mais a quantidade de médiuns e 

os rituais que estavam por ser implantados.  

Foi no segundo templo que as falanges missionárias foram implantadas, pois 

apenas as Ninfas que vieram de Brasília pertenciam às falanges missionárias, ou seja, Marília 

era Franciscana, Sônia era Yurici lua e Adriana era Yurici Sol, porém, Sônia teve que deixar a 

falange, pois era coordenadora de falanges e ninfa de presidente de templo.  

Lembro-me que foi feita uma rifa de um carro do mestre Chico e Winston e foi 

comprado um terreno ao lado da ladeira da integração. No segundo templo, foi implantado o 

trabalho de prisioneiro, antes deste, começou também a organização das falanges missionárias 

que na verdade, inicialmente apenas três ninfas vestiram indumentárias: eu como Yurici lua, 

Fátima Oliveira como Muruaicy e dona Maria Paulino como Samaritana. Fui convidada para 

ser Yurici lua pela ninfa Sônia e pelos mestres Tavares e Batista, pois estavam organizando o 

primeiro trabalho de prisioneiros. Este trabalho precisa de uma representante de Koatay 108, 

então passei cinco anos nessa falange missionária. O meu objetivo era ser de outra falange, 

mas, pela necessidade aceitei o convite.  

Eu, Fátima Oliveira e dona Maria Paulino, fomos as primeiras aparás. Nilce e 

Francisquinha foram às primeiras doutrinadoras, Leonardo, Ajanã; e Lindomar e mestre 
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Paulino, doutrinadores. Inicialmente o grupo era pequeno. Existiam outros médiuns desse 

período, mas alguns não permaneceram na doutrina.  

A primeira vez que fui ao templo Mãe, fui convidada para ser Nityama, mas não 

aceitei, pois tinha visto uma indumentária verde água com uma lança que me chamou muita 

atenção, todavia, esperei que outras ninfas ingressassem na falange Yurici lua, para que eu 

pudesse ingressar na falange das Gregas.  

Em 1995, casei com o mestre Jorge Robério no templo Mãe, porque no templo do 

Crato ainda não havia casamento. Ao retornar dessa viagem, ingressei na falange das Gregas. 

Quando já havia bastante falanges, entre elas, Nityamas, Cigana Aganara, Grega, Maya, 

Cigana Tagana e etc, a coordenadora Marília e o mestre Tavares convidaram uma missionária 

de cada falange para ser regente. As regentes são responsáveis para dar as boas vindas, 

acolher quem vai ingressar no grupo, fazer reuniões e organizar os rituais que as falanges 

participam. Fui convidada para ser a regente das Gregas, fiquei nessa falange de 1995 a 2007. 

 Em seguida, compus a falange das Jaçanãs, que representa o oráculo de Mãe 

Yemanjá. Além de ser regente das Jaçanãs, também participo do grupo de missionárias que 

cantam na entrega das energias da estrela candente e atuo nos casamentos como profetiza. Sou 

uma Ninfa com muitos compromissos.  

Eu e meu marido, que é meu mestre nos dedicamos há vinte e sete anos ao 

trabalho das crianças. Esse é o nosso lazer aos domingos. As crianças vão no domingo pela 

manhã para o Pequeno Pajé (trabalho da Vozinha Marilú), tem a evangelização, brincadeiras 

orientadas, contação de histórias, jogos, tudo isso sem induzir a religião.  Quando completam 

13 anos, passam a fazer parte da aula dos Devas e continuam fazendo cortes.  

Tenho uma concepção que fazer parte de uma doutrina é servir aos rituais, estar à 

disposição. Como disse, aqui no Vale através do trabalho da Vozinha Marilú e das aulas com 

os jovens, contribui muito com orientações, e tem algo que me deixa muito feliz, pois para 

pertencer a doutrina não se pode fazer uso de bebida alcóolica e tóxicos. Me sinto feliz de ver 

crianças que botei no braço e os acompanhei na fase da juventude não darem trabalhos nesse 

sentido aos seus familiares. Eu até brinco com eles, digo que são meus netos.   

Meu vínculo com o grupo que veio de Brasília foi sempre positivo. Se eles não 

tivessem vindo para o Crato a minha vida era completamente diferente. Sei que tenho a minha 

família, mas, considero esse grupo como a minha família espiritual. Para mim, todos são 

grandes missionários, são muito especiais. Até os adeptos que se afastaram do templo do 

Crato, guardo-os num lugar muito especial no meu coração. Eles passaram por muitas 

dificuldades, muitos deixaram os pais, demais familiares e empregos em Brasília em nome de 
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uma missão.  

Algumas vezes os mestres Batista e Chico retornaram com a família para Brasília, 

mas o mestre Tavares sempre ficava tomando conta do templo, então, o contato com ele 

sempre foi permanente. Quando menciono várias vezes o seu nome é porque ele sempre se fez 

presente nesses trinta anos que sou do Vale do Amanhecer. 

 Em 1995 o mestre Batista deixou a presidência do templo do Crato, quando 

estávamos no segundo templo, e o mestre Tavares assumiu. Há 18 anos estamos no templo 

permanente, vivemos numa comunidade que a cada dia está crescendo. Aqui no templo 

permanente, além dos trabalhos no templo como mesa evangélica, tronos, cura, junção, 

indução, oráculo, cruz do caminho, randy, defumação, abatá, angical, sessão branca e linha de 

passe, temos a estrela candente que é uma missão que o mestre Tavares sempre frisou que 

tinha compromisso de trazer para o Cariri. Ele é apaixonado pela estrela candente. Um dia, 

numa reunião o mestre Gilberto Zelaya autorizou a construção da nossa estrela candente.  

O mestre Tavares sempre dizia que tinha vindo para cumprir uma missão e que ia até o fim. 

Ele é um grande missionário e tem fé em tudo o que faz.  

Aqui no Vale nós não recebemos nenhuma ajuda financeira de políticos ou 

pacientes, tudo o que se constrói é doado pelo próprio corpo mediúnico. As missionárias 

trabalham muito, e existem muitas atribuições para as falanges missionárias.  

As Nityamas, Gregas e Mayas são grupos compostos de crianças, jovens e 

adultas.  

No Vale do Crato, participei de todas as mudanças, entre elas, de presidentes, dos 

três templos e da inauguração dos setores de trabalhos. Atualmente, estamos engajados na 

construção do quadrante, um ritual que possui muita ligação com o povo de Mãe Yemanjá, o 

qual a minha falange das Jaçanãs têm muitos compromissos. Em breve vamos ter outras 

construções para que possamos ter outros rituais.  

A doutrina do Amanhecer não para, ela é muito dinâmica. Só sabe realmente o que 

é o Vale do Amanhecer, quem se permite sentir, não basta apenas ingressar, fazer 

consagrações, estar nos trabalhos todos os dias. Existem duas coisas completamente 

diferentes: a pessoa ser do Vale do Amanhecer, e o Vale do Amanhecer fazer parte da vida da 

pessoa. Tia Neiva deixou um grande acervo espiritual, livros, palestras, rituais. Esse acervo é 

fantástico, que possamos a cada dia praticar o que ela nos deixou. 
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ANEXO A – POEMA EU NÃO SOU VOCÊ, VOCÊ NÃO É EU 

 

 

Poema – Eu  não  sou  você, Você  não  é  eu 

Eu não sou você 

Você não é eu 

Eu não sou você 

Você não é eu 

Mas sei muito de mim 

Vivendo com você 

E você, sabe muito de você vivendo comigo? 

Eu não sou você 

Você não é eu 

Mas encontrei comigo e me vi 

Enquanto olhava pra você 

Na sua, minha, insegurança 

Na sua, minha, desconfiança 

Na sua, minha, competição 

Na sua, minha, birra infantil 

Na sua, minha, omissão 

Na sua, minha, firmeza 

Na sua, minha, impaciência 

Na sua, minha, prepotência 

Na sua, minha, fragilidade doce 

Na sua, minha, mudez aterrorizada 

E você se encontrou e se viu, enquanto 

Olhava pra mim? 

Eu não sou você 

Você não é eu 

Mas sou mais eu, quando consigo 

Lhe ver, porque você me reflete 

No que ainda sou 

No que já sou e 

No que quero vir a ser… 

Eu não sou você 

Você não é eu 

Mas somos um grupo, enquanto 

Somos capazes de, diferenciadamente, 

Eu ser eu, vivendo com você e 

Você ser mais você, vivendo comigo. 
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ANEXO B – ESPAÇO PARA VOAR 

 

Quando eu era pequeno gostava de me deitar no capim, barriga para o ar, e ficava 

olhando os urubus, pontos negros voando nas funduras do céu. Eu tinha inveja deles. 

Imaginava as coisas que eles viam e eu não. E pareciam tão leves, livres, naquele espaço 

imenso, enquanto eu ficava preso ao meu peso e aos caminhos já trilhados e cercados. Como 

se eu fosse um animal doméstico e eles selvagens, soltos... Acho que foi daí que nasceu o meu 

fascínio pelas pipas. Elas são o mais próximo que posso chegar de voar. Sei que o brinquedo 

que minhas mãos construíram e fizeram subir ao vento está lá em cima, próximo dos urubus. 

Como se a pipa fosse uma extensão do meu corpo... 

Não é assim com todo mundo? Às vezes fico olhando para as pessoas: olhares 

perdidos, atravessando as imensidões do céu, como se fosse no azul infinito que moram as 

coisas das quais sentem saudades. Que será que quer dizer este fascínio com o céu? É 

estranho, porque o céu nada mais é que um imenso vazio. Se assim não fosse, como poderiam 

por ele trafegar as nuvens? Os pássaros não poderiam voar — não é isto que é o voo, um 

mergulho no vazio? E o arco-íris e as estrelas, não os poderíamos ver.  

Vazio: é uma palavra triste, que diz de solidões e distâncias, abandono. Como o 

deserto onde não mora nada; ou a noite de insônia em que todos fugiram de nós, mergulhados 

no sono em que estão; ou o quarto irremediavelmente silencioso e quieto, depois da partida. 

Mas isto será tudo o que o vazio contém? 

Penso nas mãos que se juntam em concha, para acolher no seu vazio a água que 

corre da bica... Os braços que se abrem para o abraço, marcando com este gesto o vazio 

reservado para a pessoa amada que ainda não chegou... O ventre da mãe, vazio quente/escuro 

onde a vida vai crescendo... E que dizer do colo? Vazio que acolhe. Os vazios que acolhem 

são sempre amigos: o silêncio que não pede palavra alguma, contentando-se com a presença 

muda; a casa onde se encontra sempre um espaço onde descansemos; o lugar a mais que se 

coloca à mesa, declaração de alegria, para o hóspede que chegou... Céu, vazio imenso que 

acolhe, espaço que se abre para a vida, convidando ao voo. E os pássaros brincam. Veem 

agora?  

Havia razões para a minha inveja. Eu ouvia o convite mas não podia juntar-me à 

brincadeira. Olhava, e só sentia um destino... “Olhai as aves do céu...” Já pensaram no terrível 

da presença? Os móveis parafusados ao chão; o relógio; as contas que chegam; aquela mesma 

voz estridente e ardida; as pessoas abundantes que transbordam, afogando a todos com 

torrentes incontroladas de palavras; as pessoas na sala de espera; o outro ao nosso lado, no 

elevador; aquele enorme olho perseguidor que um artista perseguido por seus medos colocou 

na tela, como se fosse olho de Deus, sem pálpebra, para nunca fechar... Na presença está o 

olhar que acusa, a gente que proíbe, a resistência que interdita, o rosto que ameaça, a palavra 

que recusa. 

O vazio, ao contrário, é a pura permissão: o espaço que o outro abre para que eu 

possa viver como o céu se abre para os urubus... É isto que amamos nos outros: o lugar vazio 
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que eles abrem para que ali cresçam as nossas fantasias. Buscamos, no outro, não a sabedoria 

do conselho, mas o silêncio da escuta; não a solidez do músculo, mas o colo que acolhe... 

Como seria bom se as outras pessoas fossem vazias como o céu, e não tão cheias de palavras, 

de ordens, de certezas. Só podemos amar as pessoas que se parecem com o céu, onde 

podemos fazer voar nossas fantasias como se fossem pipas... 

Vazio é isto: lugar bom para desejos e fantasias. Até dizemos: “Está com a cabeça 

nas nuvens” – nuvem é coisa fofa, que aceita qualquer pensamento. E brincamos de olhar para 

elas e ver coisas, e vemos sempre aquilo que a nossa imaginação criou. Também chamamos 

de “avoado” a um moço que sonha – o que mostra que, lá no fundo, sabemos que os sonhos e 

o voo pelo vazio se pertencem. Sonhamos acordados: os olhos fogem das coisas. Podem estar 

nelas fixados, hipnóticos, imóveis. Só que eles nada veem das presenças, as coisas se 

tornaram transparentes, diáfanas, e, através delas, o desejo só vê o seu próprio sonho. Nos 

vazios moram a nostalgia, a espera, a palavra que balbucia, numa “Por favor, volte logo!”    

As presenças são os ídolos: as coisas que enchem espaço, as aves se domesticam, 

trocam o selvagem pela facilidade das rações distribuídas a granel. A televisão: sua boca 

vomita objetos sem fim. Acomodamo-nos a um espaço entulhado de imagens e ordens, casa 

onde tudo se encontra pronto, móveis, torradeiras, fornos elétricos, espremedores, 

centrifugadores, liquidificadores, máquinas de secar, escovas elétricas, engraxador de sapatos, 

saca-rolhas por pressão pneumática e outras maravilhas...  

Só não há lugar para o voo orgulhoso do urubu, nas alturas... Deus mora nos céus, 

não no céu dos religiosos, mas no céu dos urubus... É bom que assim seja. 
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  ANEXO C - UNIVERSO DAS MANDALAS 

                                                                                                      

 

 Autora: Cristina Leal 

 

A Mandala é um elemento milenar cujo significado comum é o bem com a vida e 

com o que nos rodeia. Podem ser figuras baseadas em geometria sagrada, com a utilização de 

símbolos, desenhos, cores, números e palavras. Podem vibrar de fora para dentro e dentro 

para fora. A sua designação vem do sânscrito e significa centro e circunferência. São também 

conhecidas como círculo sagrado ou mágico. Agradáveis de contemplar, prendem o olhar com 

as suas formas e cores, causando sensações de harmonia e paz. 

Como círculo mágico ou concentração de energia, universalmente a mandala é 

o símbolo da integração e da harmonia. A mandala é uma espécie de yantra (instrumento, 

meio, emblema) que em diversas línguas da península indostânica significa círculo. Em rigor, 

mandalas são diagramas geométricos rituais: alguns deles correspondem concretamente a 

determinado atributo divino e outros são a manifestação de certa forma de encantamento 

(mantra). 

A sua antiguidade remonta pelo menos ao século VIII a. C. e são usadas como 

instrumentos de concentração e para atingir estados superiores de meditação (sobretudo no 

Tibete e no budismo japonês). Durante muito tempo, a mandala foi usada como expressão 

artística e religiosa, através de pinturas rupestres, no símbolo chinês do Yin e Yang, nos 

yantras indianos, nas thangkas tibetanas, nos rituais de cura e arte indígenas e na arte sacra de 

vários séculos. 

No budismo, a mandala é um tipo de diagrama que simboliza uma mansão 

sagrada, o palácio de uma divindade. Geralmente, as mandalas são pintadas como thangkas e 

representadas em madeira ou metal ou construídas com areia colorida sobre uma plataforma. 

Quando a mandala é feita com areia, logo após algumas cerimônias, a areia é jogada em um 

rio, para que as bênçãos se espalhem. 

Carl Jung descreve as mandalas como quadros representativos ideais ou 

personificações ideais que se manifestam na psicoterapia, interpretando-as como símbolos da 

personalidade no processo da individualização. 

Desenhar uma Mandala é um ótimo exercício de introspecção e meditação com 

efeito terapêutico, ajudando a obter autodisciplina, autoestima, autoafirmação, paz interior, 

criatividade, sensibilidade musical e libertação de stress emocional. 

https://www.significados.com.br/mantra/
https://www.significados.com.br/ying-yang/
https://www.significados.com.br/budismo/
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ANEXO D - TIA NEIVA NARRANDO AS DIFICULDADES ENFRENTADAS NO 

COTIDIANO DA DOUTRINA DO AMANHECER 

 

APÓS A UESB, JÁ EM TAGUATINGA, UM CERTO DIA... 

 

“Tia” Neiva estava numa outra fase extremamente difícil. Devia todos os 

armazéns da redondeza. A sobrevivência junto às crianças do orfanato e de outros seguidores 

que dela também dependiam, ia de fato precária... 

Naquele momento, a Clarividente estava na frente da casa, olhava para o alto, e 

num sussurro quase imperceptível exclamava:  

- OH MEU DEUS, O QUE É QUE EU FAÇO? COMO VAMOS SAIR DESTA? 

MEU PAI SETA BRANCA; JESUS...  - Nisto, olhou para trás e percebeu que 

Raul a observava. Calou-se procurando demonstrar que estava tudo bem, e entrou 

imediatamente para o interior da residência. 

Raul permaneceu ali onde estava, também imerso com seus pensamentos em 

busca de uma saída, quando uma Kombi cheia de mantimentos variados parou na sua frente. 

O motorista desceu do veículo, era bigodudo, tipo machão, desaforado; e estava apressado:  

- ME AJUDE A DESCARREGAR LOGO ESSAS COISAS – foi logo dizendo – 

EU ESTOU COM MUITA PRESSA. 

- MOÇO – falou Raul desconfiado, sabendo que não tinham condições para 

aquela aquisição – ESSAS COMPRAS NÃO SÃO DAQUI! 

- ESCUTE AQUI JOVEM, EU ESTOU DIZENDO QUE AS COMPRAS SÃO 

DAQUI E PRONTO! OU ME AJUDA A DESCARREGAR OU VOU DEIXAR NO 

CHÃO...!? 

- MOÇO, EU JÁ DISSE QUE ISSO NÃO É DAQUI! 

Diante da agressiva insistência não teve outro recurso a não ser descarregar e, 

naturalmente fazerem uso, pois vinha sob medida para as suas necessidades. 

Três ou quatro dias depois, chega a Kombi novamente, com o mesmo motorista, 

acompanhado do verdadeiro dono das compras:  

- OH RAPAZ, AS COMPRAS NÃO ERAM DAQUI! 

- EU AVISEI O SENHOR QUE AS COMPRAS NÃO ERAM DAQUI!  

- E AGORA? - Voltou o motorista.  

- COMEMOS TUDO – Afirmou Raul. 

Resultado final:  

O dono das compras ao saber do orfanato, e das dificuldades que passavam, 

deixou como estava... 

Salve Deus! 
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ANEXO E – SOU FEITA DE RETALHOS 

 

 

 

Sou feita de retalhos... 

 

                                                                                                     

                                                                                        Autora: Cora Coralina 

 

Pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. 

Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. 

Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior… 

Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade… 

Que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa. 

E penso que é assim mesmo que a vida se faz: de pedaços de outras gentes que vão se 

tornando parte da gente também. 

E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados… 

Haverá sempre um retalho novo para adicionar à alma. 

Portanto, obrigada a cada um de vocês, que fazem parte da minha vida e que me permitem 

engrandecer minha história com os retalhos deixados em mim. Que eu também possa deixar 

pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles possam ser parte das suas histórias. 

E que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar, um dia, um imenso bordado de 

“nós”. 
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ANEXO F – MÚSICA COMO UMA ONDA 

 

COMO UMA ONDA 

                                                                          Composição: Lulu Santos 

 

Nada do que foi será 

De novo do jeito que já foi um dia 

Tudo passa 

Tudo sempre passará 

A vida vem em ondas 

Como um mar 

Num indo e vindo infinito 

Tudo que se vê não é 

Igual ao que a gente 

Viu há um segundo 

Tudo muda o tempo todo 

No mundo 

Não adianta fugir 

Nem mentir 

Pra si mesmo agora 

Há tanta vida lá fora 

Aqui dentro sempre 

Como uma onda no mar 

Como uma onda no mar 

Como uma onda no mar 

Nada do que foi será 

De novo do jeito 

Que já foi um dia 

Tudo passa 

Tudo sempre passará 

A vida vem em ondas 

Como um mar 

Num indo e vindo infinito 

Tudo que se vê não é 

Igual ao que a gente 

Viu há um segundo 

Tudo muda o tempo todo 

No mundo 
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ANEXO G – DINÂMICA QUE BOM... QUE PENA... QUE TAL... 

 

 

 

 

 

QUE BOM... 

 

 

 

 

QUE PENA... 

 

 

 

 

QUE TAL... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


