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[...]

A aura do planeta está tão densa que temos monstros 
energéticos com vida própria, produzidos pela matéria 
da culpa, da mágoa, do interesse egoísta, da maldade 
e do medo, disseminando uma potente corrente bacte-
riana sobre todos os continentes. Esse cinturão de mias-
mas astrais chega ao ponto de impedir muitas pessoas 
de efetuarem a independência da alma por meio do sono 
noturno. 

Os engenheiros siderais do sistema solar tomaram provi-
dências emergenciais ao acompanharem essa catástrofe 
espiritual. Uma das missões mais importantes na hierar-
quia dos guardiões da atualidade é a limpeza sistemática 
de vibrações e proteção dessa faixa astral da psicosfera 
mais próxima à matéria física — são os faxineiros da luz 
impedindo a contaminação global definitiva e irreversí-
vel nessa batalha colossal do bem contra o mal.

Se essas limpezas não fossem feitas, possivelmente a 
existência humana na Terra estaria comprometida, pois, 
ao se emancipar à noite em busca de alimento espiritual 
essencial à sua vitalização, a alma não teria como consu-
mir a energia da vida. Muitos não conseguiriam sequer 
sair do corpo se a camada astral continuasse a se prolife-
rar e intensificar sem a providência da bondade celeste.

A hierarquia responsável por esse asseio coletivo do 
planeta é comandada pela equipe de proteção do Arcanjo 
Miguel e sua falange de guardiões. Usando potente 
tecnologia de mundos mais desenvolvidos, capazes de 
produzir fogo etérico, essas falanges trabalham com 
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muita organização e metodologia para alcançar os 
objetivos nobres de saneamento e preservação.

Após o pôr do sol é feita a remoção desse lixo mental 
proveniente de bilhões de mentes ainda apegadas às 
emanações grosseiras. A limpeza é feita no chamado pe-
ríodo áureo, entre 19 e 22 horas, antes da grande maio-
ria das pessoas se emanciparem do corpo físico pelo 
sono, podendo se estender até às 23 horas, dependendo 
da gravidade e da densidade da matéria em determina-
das faixas.

Esse sistema de trabalho orienta-se pelos fusos horá-
rios do mundo físico. As 24 linhas longitudinais1, os 
conhecidos meridianos, passam por uma faxina de vá-
rias equipes, cada uma responsável por um meridiano. 
Diariamente, obedecendo à direção oeste-leste da rota-
ção da Terra, o planeta é completamente varrido e este-
rilizado. Cada equipe precisa de no mínimo  três horas 
para cumprir com o asseio de ponta a ponta da linha 
longitudinal que estiver sendo esterilizada. Todo o pro-
cesso tem início sobre o Meridiano de Greenwich e em 
24 horas todas as etapas do serviço são concluídas. As 
equipes vão se deslocando e aquelas que terminam sua 
tarefa dão suporte às outras que estão iniciando. Cada 
equipe que começa o asseio em um meridiano vai gas-
tar, portanto, três horas de um polo a outro no planeta 
(aproximadamente 15.000 quilômetros), dentro daque-
le fuso, para completar o asseio, sendo que nas regiões 
polares esse trabalho não se faz tão necessário.

1 O globo terrestre é dividido em 24 linhas longitudinais. Cada ponto corres-
ponde a uma hora. Cada um dos 24 pontos longitudinais corresponde a um 
fuso horário. O Meridiano de Greenwich é o meridiano de referência. Os 
meridianos vão do Círculo Polar Ártico ao Antártico. (N.E.) 
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Essas equipes são compostas por mais de 5 mil traba-
lhadores, comandando 24 naves possantes, equipadas 
com motores de potência incomparável aos da Terra e 
que emitem forças muito similares aos raios gama que 
formam uma chuva ionizante, transformando completa-
mente as formações emanadas da mente humana. Esses 
recursos intergalácticos, em alguns momentos da traje-
tória de limpeza, acionam a função de aspiradores, re-
colhendo e depois despejando uma parte desse material 
de natureza inferior no magnetismo do mar, nas zonas 
glaciais e em rios astrais.

O movimento das naves e sua ação sobre as densas nu-
vens tóxicas são ouvidos nas regiões inferiores, que te-
mem e, às vezes, até se aterrorizam com sua capacidade 
de ação. Na hora em que a faxina é feita, as partes som-
brias dos abismos recebem, igualmente, os benefícios da 
bondade e do amor que resultam dessa ação tecnológi-
ca. Alguns lugares chegam a interpretar esse contexto 
como sendo o próprio Deus que estaria, na concepção de 
tais comunidades, interferindo na psicosfera de seus am-
bientes para expulsá-los. Mudanças muito acentuadas, 
de cunho coletivo ou individual, acontecem em função 
da passagem dessas naves nos ambientes carregados de 
maldade e de dor. 

Até 1980 essa medida sanitária coletiva era feita sema-
nalmente. Com o agravamento da condição mental da 
Terra, atualmente ela é feita de três em três dias, po-
dendo variar conforme as estatísticas apresentadas pela 
moderna tecnologia espiritual dos centros de comando 
dos arquitetos siderais. 

É feito um mapa das condições fluídicas dos continentes 
visando o cuidado com a natureza astral. Esses mapas, 
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muito parecidos com os do serviço de meteorologia hu-
mano, apontam as zonas de maior necessidade que, após 
a varredura geral das 24 equipes, ainda recebem atenção 
adicional de técnicos siderais, podendo o trabalho, nesses 
casos, alcançar as primeiras horas da madrugada.

Locais específicos em crises de guerras, épocas tumultua-
das socialmente e ainda as energias intensas das grandes 
megalópoles são capazes de alterar energeticamente lar-
ga faixa planetária. Por essa razão merecem ações diárias 
e mais diretas. O Oriente Médio, em função dos suces-
sivos desastres sociais, atualmente tem sido uma região 
que exige muito nesse sentido.

Há uma estação meteorológica astral de monitoramento 
constante desse nível de produção tóxica com equipamen-
tos capazes de mostrar os piores focos, fazer previsões e 
mapear necessidades. Essa estação permite também de-
tectar ações trevosas manipulando energias com compo-
nentes bactericidas ou venenosos.

O que determina se um espírito vai ou não conseguir 
transpor esses cinturões miasmáticos e nocivos durante 
a liberdade do espírito pelo sono é a forma de como ele 
vive o seu dia. Entretanto, nos últimos trinta anos, o nú-
mero daqueles que não conseguem romper essa barreira 
astral aumentou consideravelmente, trazendo prejuízos à 
sua saúde física e mental. Sob a perspectiva da justiça, o 
homem colhe o fruto de sua própria plantação. Por isso, a 
ação de amor do Cristo introduziu essas medidas de pro-
teção em favor de dias melhores à coletividade terrena.

Toda reunião espiritual realizada entre 19 e 22 horas 
pode colaborar com esse trabalho abençoado e, quem 
participa dessa reunião e entra em sintonia com as 
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equipes de Miguel Arcanjo e seus guardiões, aumenta 
suas chances de sair bem do corpo durante a noite. É 
recomendável que as atividades desenvolvidas nesse 
período se conectem com as equipes de limpeza dos 
engenheiros siderais e cooperem efetivamente com 
essa tarefa de saneamento da nossa casa planetária. 
Ainda que a limpeza geral, feita de três em três dias, 
não esteja sendo realizada na noite de suas atividades, 
em algum lugar, nesse horário, as equipes de Miguel 
Arcanjo estarão atuando.

[...]

Maria Modesto Cravo

Belo Horizonte, novembro de 2015
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[...]

 — Meus queridos irmãos, eu sou muito grata por poder 
colaborar com essa tarefa e com o desenvolvimento 
dos projetos — saudou amorosamente Ana Paula. — 
Nossa casa humilde e santa é um oásis de muito amor 
e trabalho em uma capital com tantos desafios como 
é a cidade de São Paulo. Santa Tereza de Ávila1, nossa 
mestra e inspiradora, tem coberto de luz as nossas ini-
ciativas.

O senhor Barsanulfo tem muita razão em querer ofere-
cer mais preparo e esclarecimento sobre como multi-
plicar as bênçãos nas noites de sono físico. Para aqueles 
que já foram esclarecidos sobre isso, saber que o espíri-
to se emancipa durante o sono não tem sido suficiente 
para se ter a noção da influência, da importância e da 
oportunidade que isso significa.

Mesmo sendo uma casa católica, o Lar de Santa Tereza 
de Jesus recebe pessoas de todas as nacionalidades e 
crenças. Fora do corpo isso não tem importância ne-
nhuma. A cidade de São Paulo tem, hoje, aproxima-
damente doze milhões de habitantes, sem contar com 
a população que integra sua região metropolitana2. 

1 Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada,  conhecida como Santa Teresa 
de Jesus (1515 — 1582), foi uma freira carmelita, mística e santa 
católica do século XVI, importante por suas obras sobre a vida con-
templativa por meio da oração mental e por sua atuação durante a 
Contra Reforma. Foi também uma das reformadoras da Ordem Car-
melita e é considerada cofundadora da Ordem dos Carmelitas Descal-
ços, juntamente com São João da Cruz.

2 São Paulo é a sétima cidade mais populosa do planeta e sua região 
metropolitana, com cerca de vinte milhões de habitantes, é a oitava 
maior aglomeração urbana do mundo.
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Considerando a conta feita pelo estimado doutor Fer-
nando, mais de onze milhões de almas saem do corpo 
durante as horas áureas.

A nossa humilde obra não tem capacidade para aten-
der mais de 7 mil pessoas por noite. Temos pouco 
mais de duzentos servidores em atividade entre pa-
dres, magnetizadores, colaboradores e orientadores, 
ficando, portanto, uma margem de trinta ou mais 
atendidos para cada um. A casa está sempre lotada. 
Pelas limitações do serviço, com o tempo fomos prio-
rizando os casos e realizando auxílio prioritário às 
urgências e casos mais graves.

Nosso foco de atendimento se volta para pessoas que 
estão tramando o suicídio; jovens prestes a se atolar nos 
caminhos dos vícios; maridos e esposas na eminência de 
colocar em risco a bênção do lar; personalidades frágeis 
prestes a se corromper na sociedade com o encanto do 
ganho financeiro; depressivos em crises agudas; obsidia-
dos e seus respectivos obsessores em episódios de grave 
litígio; esquizofrênicos atormentados por ideias crimi-
nosas; pessoas que estão a ponto de desistir de tudo; do-
entes terminais; pessoas envolvidas em decisões muito 
perigosas; motoristas que bebem antes de dirigir; assal-
tantes e ladrões compulsivos e vários outros quadros de 
dor repentina e inesperada nos dramas da vida.

O índice de resultados satisfatórios, de um modo geral, 
é muito alto e saudável. Mudanças imediatas ou a ate-
nuação dos problemas podem ser verificadas na condu-
ta daqueles que são beneficiados fora do corpo.

Graças às equipes do Hospital Esperança, iniciamos esse 
pronto-socorro da alma nos idos de 1972. Começamos 
como uma casa de oração para quem saía do corpo e 
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hoje chegamos nesse nível de amparo. O tesouro do co-
nhecimento que aprendemos aqui, com dona Modesta e 
o senhor Barsanulfo, foi e continua sendo nossa base e 
sustentação maior.

 — Os trabalhos do Lar de Tereza, minha querida irmã Ana 
Paula, são sempre mencionados pelas expressões de 
amor e bondade com as quais vocês se doam na inicia-
tiva. Nosso diretor tem especial apreço pelo trabalho 
de vocês e nos recomendou convidá-la para mais essa 
atividade.

 — Não faltam experiências para contar, dona Modesta. Es-
taremos à disposição. Sei que existem organizações no 
astral de São Paulo com porte muito maior, mas nos 
sentimos honrados e felizes em cooperar nesse projeto 
do senhor Barsanulfo e de Jesus Cristo com nossa expe-
riência despretensiosa — pontuou humildemente irmã 
Ana Paula.

[...]

 — Irmã Ana Paula, quer complementar algo?

 — No Lar de Tereza, o serviço noturno que mais se 
destaca são as limpezas de matéria mental.

São banhos de asseio energético e esterilizante. Tare-
fa singela que pode ser feita até sem consciência lúci-
da do encarnado emancipado do corpo físico. Muitos 
chegam sonolentos, outros chegam dormindo mesmo 
em seu corpo perispiritual, levados por seus amigos 
espirituais, e são cuidados com cautela e uso de leves 
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sedativos injetáveis, quando necessário, para que não 
despertem.

Temos, a cada noite, entre 4 e 6 mil banhos dessa or-
dem entre os atendidos, muito similares à tarefa do 
passe e com menor duração, na maioria dos casos.

É a tarefa mais rápida e que exige menos dos servidores 
que são exímios passistas, magnetizadores e manipula-
dores de energia. Algumas vezes, conforme as necessi-
dades, usam pomadas para complementar o tratamen-
to. Um servidor sozinho pode conseguir dar mais de 
quarenta banhos em uma noite de atividades intensas, 
sem exaustão e sem perda de foco no trabalho. Por 
essa razão, uma área isolada com mais de oitenta por 
cento da nossa organização está destinada para esses 
casos que não tumultuam o ambiente. Por sua vez, nas 
enfermarias abertas ao público, temos uma demanda 
muito versátil e, algumas vezes, inesperada e difícil.

A senhora acredita que prestar informações sobre esse 
singelo apoio pode ser útil, dona Modesta?

 — Claro que sim, irmã. Esses serviços de asseio predomi-
nam nas estatísticas dos serviços noturnos de todas as 
organizações socorristas que amparam os encarnados 
nas noites de emancipação do espírito pelo sono, in-
clusive aqui no Hospital Esperança. O doutor Fernan-
do pode nos oferecer informações mais claras sobre o 
assunto.

 — É a mais pura verdade, dona Modesta e irmã Ana 
Paula — retomou a palavra o doutor Fernando.

Um percentual muito grande de encarnados emanci-
pados não nos permite mais do que esse atendimento 
breve. No entanto, apesar da singeleza da tarefa, os 
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resultados são promissores. A matéria mental que se 
acumula no perispírito atinge igualmente a aura e o 
corpo físico, causando as mais diversas complicações 
e podem ser a matriz de graves doenças ou de severas 
perturbações emocionais e mentais.

O contingente de encarnados que desarmonizam sua 
mente com os pavores do medo, com as angústias da 
culpa e com as feridas da mágoa é algo ostensiva-
mente predominante nos serviços de limpeza e apoio 
durante a liberdade espiritual. Sem dúvida nenhuma, 
essa prestação de serviço espiritual ocupa o destaque 
de um serviço de maior impacto social. Todas as noi-
tes, milhões de pessoas, nas mais diversas organiza-
ções de amparo no plano espiritual, passam por essa 
limpeza libertadora e mantenedora da saúde.


