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Prefácio
AS POMBAGIRAS1 SÃO MÃES DA ORFANDADE 

ESPIRITUAL HUMANA 

Amados irmãos, Jesus seja conosco. Eu os abençoo 
com a paz do Cristo.

A Terra necessita de um novo coração após os episó-
dios das guerras e tormentas pelos quais passou e ainda 
vem passando nas últimas décadas. Necessitamos de co-
rações que alberguem a sensibilidade e a empatia nos ru-
mos do verdadeiro amor. De pulsos vitais de bondade e 
compaixão nesse planeta.

As oportunas mensagens mediúnicas de Pai João de 
Angola cooperam com as iniciativas do bem e chamam a 
nossa atenção, uma vez que vêm dos benfeitores e admi-
nistradores do orbe.

É urgente ampliar o afeto e a amorosidade nas diver-
sas raças. Vivemos um momento de eleger o sagrado po-
tencial dos sentimentos, representados pelo feminino, em 
todos que participam da obra de erguimento de um mun-
do novo, mais humano e mais civilizado.

1 As pombagira são exus femininos que atuam como mensageiras entre o mundo dos 
Orixás – divindades afro-brasileiras – e a Terra. A pombagira está fundamentada 
como arquétipo criado a partir da Bombogira, originária dos cultos africanos de 
Angola.
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Diante desse quadro, não há como deixar de mencio-
nar a grandeza moral de Eurípedes Barsanulfo, com quem 
tenho trabalhado mais diretamente há muito tempo. Ele 
ergueu um centro de Umbanda, uma igreja evangélica, um 
templo católico e outras agremiações cristãs no Hospital 
Esperança2, com objetivos claros de educação e desenvol-
vimento da fé, respeitando as diferenças e acolhendo os 
diferentes.

O culto à diversidade e ao estágio de evolução de 
cada pessoa desencarnada foi notoriamente enaltecido 
por esse benfeitor querido, entre tantos outros, e essa é a 
mensagem bendita de tolerância e aproximação que verte 
dos planos mais altos da vida.

Sendo muito clara e para não deixar nenhuma dúvi-
da, há muito romantismo a respeito do que seja o mundo 
espiritual. Muitas pessoas, estudantes das verdades espi-
rituais, floreiam tanto o mundo espiritual que acham que 
quando morremos todos os preconceitos e divisões reli-
giosas acabam na vida astral.

Alguns asseveram com convicção: “após a morte, não 
há religiões e diferenças de crenças, todos trabalham jun-
tos pelo amor”. Não é bem assim, embora seja essa a meta 
de todos que desejam o bem da humanidade.

Nas regiões astrais mais próximas do plano físico, 
onde a maioria de nós estagia, tudo é muitíssimo parecido 

2 Hospital no plano espiritual. É uma obra de amor erguida por Eurípedes Barsanulfo 
para atender cristão falidos de todas as religiões.
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com o que vivemos na matéria. As organizações sociais 
não são tão diferentes das que temos no mundo físico.

O dogmatismo, o rótulo, a preferência na forma de 
adoração, o separatismo e os interesses pessoais conti-
nuam dentro dos templos e das comunidades que também 
se formam do lado de cá. A mudança é que não há como 
negar a imortalidade, a sobrevivência da alma após a perda 
do corpo físico. Ainda assim, não é um impacto suficiente 
para desfazer todas as diferenças e aproximar os diferen-
tes. As ilusões prevalecem na grande maioria das almas 
que atravessam os portais da morte.

Como você, que tem preferência religiosa diversa, se 
sentirá ao ser recebido no Hospital Esperança e ser con-
vidado a visitar um templo sagrado de Umbanda onde ru-
fam os atabaques em giras muito similares às da Terra? 
Como se sentirá ao participar de uma missa católica cam-
pal, com todos os seus rituais, sendo que adota outras prá-
ticas? Como se sentirá ao ingressar na igreja evangélica, 
com encontros semanais e louvores idênticos aos conhe-
cidos na faixa material do planeta, sendo que mantinha 
seu conceito fixado nos rótulos de fanatismo e exagero 
para com esses irmãos?

Pai João nos oferece uma pálida ideia das divergên-
cias de crença e religião, detalhando o trabalho e a mis-
são das maravilhosas pombagiras, aqui na vida do espírito 
imortal. E se você for socorrido por uma delas, trazendo 
consigo a farta e negativa interpretação que a popularida-
de brasileira conferiu a elas, injustamente?
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As pombagiras são nossas companheiras queridas, 
corajosas, sensíveis e profundamente comprometidas 
com o bem da humanidade. São propulsoras conscientes 
do sagrado feminino, da força da sensibilidade e da ruptu-
ra das ilusões pelos caminhos da empatia e do amor. Ver-
dadeiras “bombeiras da alma”, sempre prontas a servir e 
diminuir os focos perigosos e cruéis da dor humana.

Elas são as mães que amparam a orfandade e o aban-
dono espirituais dos corações desgastados com a solidão, 
o medo e a mágoa. Adotam como filhos todos os que se 
sentem desamparados e desprotegidos diante das provas 
humanas, tanto no plano físico quanto no espiritual. São 
um exemplo de amor incondicional e de grandeza da alma. 
São mães dos deserdados e angustiados. 

Eu as saúdo com total reverência pela bondade que 
há nelas, pela presença e calor humano que espalham no 
mundo.

Estamos todos muito agradecidos por fazer chegar 
ao mundo físico os apontamentos do amado Pai João de 
Angola, que engrandece a função e a missão dessas Em-
baixadoras do Cristo. É essencial trabalhar pelo resgate da 
imagem dessas servidoras do bem, que tiveram os seus no-
mes associados à baixa magia e às infantilidades inerentes 
a homens e mulheres desorientados que as têm como se 
fossem suas serviçais para assuntos do amor e da riqueza 
material.

Juntando-me a elas, destinamos a todos vocês a se-
guinte mensagem de esperança:
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“Meus filhos amados,

Escutamos a rogativa desesperada, o grito de socor-
ro e também o pedido de orientação que partem de vocês.

Somos habilitadas a ouvir uma lágrima que rola na 
face de quem sofre. 

Sabemos bem o que passam com as suas dores silen-
ciosas e chegam a nós as súplicas em que pedem uma luz 
para resolver seus dramas.

Estamos muito atentas aos passos de todos vocês na 
Terra. Estamos perto do coração e da mente de cada um de 
vocês, mais do que imaginam.

Se não oferecemos as respostas ou se não nos pro-
nunciamos mais claramente, não é por omissão. É porque 
sabemos que podem superar as suas provas. E a superação 
é questão de tempo.

Convém-nos não interferir naquilo que vai fortale-
cer a alma, ampliar o discernimento e proporcionar a ma-
turidade de vocês.

Depois, quando a dor passar, vão nos agradecer por 
não tê-los retirado dos sofrimentos, porque terão em 
suas almas o maior tesouro da vida, que é a capacidade de 
enxergar por si mesmos a visão ampliada pela experiência.

Confiem. Estamos pertinho, não os desamparamos. 
Mas, pelo amor de Deus, tenham coragem para tomar as 
decisões necessárias. É a única recomendação que lhes 
podemos fazer por agora.
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Sempre ao lado de todos, eu, Maria Modesto Cravo, 
em nome de milhares de servidoras do Cristo que servem 
ao legítimo amor, deixo a minha benção, o meu abraço de 
mãe e o desejo de muita saúde e paz a todos.”.

MARIA MODESTO CRAVO. 

BELO HORIZONTE, ABRIL DE 2019.
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POMBAGIRAS, EDUCADORAS 
DO SAGRADO FEMININO 

As pombagiras são entidades que provocam revela-
ção quando incorporam e interiorização quando se desco-
nectam dos médiuns, uma vez que, conectadas ao psiquis-
mo mediúnico, elas “explodem” o inconsciente, revelando 
aspectos íntimos desconhecidos. São terapeutas e educa-
doras naturais que colocam para fora aspectos camufla-
dos da personalidade.

Enquanto os exus3 incorporados vitalizam os mé-
diuns com altas doses de energia, elas criam harmonia e 
poder interior para descobrir fragilidades e imperfeições 
que impedem, principalmente, a expressão das caracte-
rísticas femininas do ser.

Incorporar pombagira é aumentar a energia Yin4, 
a força do feminino. O Yin vibra no feminino e revela os 
traços de ser detalhista, sensível, introspectivo, intuitivo, 
com ternura maternal, acolhimento e bondade.

3 “Exu” é o Orixá africano da comunicação, da paciência, da ordem e da disciplina. 
É o guardião das aldeias, das cidades, das casas, do axé, das coisas que são feitas e 
do comportamento humano. Ele é quem deve receber os recursos energéticos 
em primeiro lugar, a fim de assegurar que tudo corra bem e que sua função de 
mensageiro entre o  Orun  (o mundo espiritual) e o  Aiye  (o mundo material) seja 
plenamente realizada. (N.E.)

4 Yin e Yang são princípios que tratam da dualidade de tudo que existe no universo. 
Descrevem as duas forças fundamentais, que são opostas e complementares, 
que estão em todas as coisas: o Yin é o princípio feminino e o Yang é o princípio 
masculino.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Orix%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ax%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orun
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aiye
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O Yang, ao contrário, vibra no masculino, o abran-
gente, global, empreendedor, ativo e focado, racional, 
agressivo. 

Pombagira é interiorização, o Yin. Exu é vitalização, 
o Yang.

Elas reequilibram e tonificam o excesso ou a falta de 
Yin tanto no homem quanto na mulher. Esse desequilíbrio 
pode levar a uma vida com excessos da expansão emocio-
nal e agitação no seu ritmo ou a uma vida mais contida, in-
trospectiva, com muito sofrimento interior e apatia.

Os pontos do feminino tratados e desenvolvidos por 
elas são: amorosidade, carinho, sensibilidade, confiança, 
respeito, atenção, altruísmo, perdão, adaptação com dife-
renças, cuidado com o outro, gratidão, carência, força de 
empoderamento, entre outros.

O simples contato mediúnico com a sua força espiri-
tual amplia a natureza luminosa do médium.

São educadoras e desenvolvedoras do sagrado femi-
nino, e nesse aspecto são capazes de ampliar, nos homens 
e nas mulheres, muitas conquistas que abrem portas para 
um mundo mais humanizado, tais como:

PARA MULHERES:

• Ensinar o caminho para suprir a carência com o 
amor-próprio.

• Transformar o ciúme em ações concretas de melho-
ria nas relações.
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• Extinguir a tormenta das mães excessivamente preo-
cupadas com seus filhos.

• Limpar a mágoa de séculos alojada no coração 
humano.

• Organizar melhor as ideias e a vida emocional para 
aceitar as perdas.

PARA HOMENS:

• Fazer entender a importância dos cuidados com o 
corpo físico.

• Sensibilizar para entender e respeitar as diferenças 
no ser humano.

• Aumentar a compreensão sobre a importância de 
afazeres domésticos.

• Dilatar a pupila da alma para enxergar o pôr do sol e 
sentir a natureza em geral.

• Aumentar o bom senso para não se impressionar 
com vitórias materiais.

• Dilatar o senso de maturidade para não ultrapassar 
os limites com excessos de coragem.

• Ter mais atenção com as necessidades das pessoas 
que amam.

• Ter mais interesse em ouvir os alertas corretivos que 
surgem de sua família.

• Ampliar a capacidade de sentir a dor de quem passa 
pelo seu caminho.
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Em síntese, quem deseja avançar nas conquistas que 
caracterizam o homem e a mulher da regeneração ne-
cessita mais contato com as pombagiras, educadoras por 
excelência.

Quanto mais o feminino sagrado fizer parte do 
caráter humano, mais perto das lições do amor nos 
encontraremos.

Manter contato com a falange dessas queridas edu-
cadoras só nos traz benefícios e expansão da consciência.

Torço para que este livro de Pai João de Angola cola-
bore com o entendimento desse tema tão necessário nas 
esferas da espiritualização da humanidade.

Beijo na sua alma.

WANDERLEY OLIVEIRA. 

BELO HORIZONTE, ABRIL DE 2019.
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Mensagem 
mediúnica 
de apoio
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O QUE ESTÁ ACONTECENDO COM A TERRA5

Existe uma energia poderosa realizando profunda 
transformação no planeta: a energia da Verdade. Vinda de 
fontes superiores, ela emana da aura dos Mestres Ascen-
sionados em toda a nossa casa terrena.

Ela é esterilizadora, cirúrgica e vitalizadora. Opera 
mudanças essenciais e necessárias na mente humana.

A função dessa força é tirar o mundo da mentira 
construída pelos homens e da aceitação da falsidade, reve-
lar a autenticidade por fora e por dentro da humanidade.

Essa energia praticamente os obriga a rever cren-
ças, a abrir mão da teimosia em querer a vida do jeito que 
acham que ela deve ser, e a renunciar à tentativa de posse 
sobre as pessoas que amam. É o momento de completa re-
visão no conceito do amor, da justiça e da verdade.

Quem resiste ao toque renovador dessa frequência 
da autenticidade paga um alto tributo interno. O efeito 
é uma dolorosa sensação de desamparo e desorientação 
mental que retira o sentido de viver. Essa dor abre a fre-
quência da angústia, do medo, do desespero e da tristeza. 

5 Esta mensagem foi psicografada por Wanderley Oliveira na madrugada de 13 de 
fevereiro de 2019 enquanto Pai João de Angola escrevia este livro. As pombagiras 
são espíritos com alto poder espiritual de autenticidade. Nos textos dessa obra 
ficará mais claro o “poder revelador” delas no campo mental dos médiuns, quando 
incorporadas ou mesmo pela emanação da irradiação da Verdade nos ambientes 
em que elas estejam atuando. Pombagiras são dotadas de uma força destruidora da 
falsidade e da mentira. (Nota do médium)
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Um pesado estado íntimo de desassossego interior e can-
saço com tudo.

Há um fluxo imperativo que determina uma mudan-
ça urgente do ponto de vista da aceitação sobre como a 
vida acontece e como as pessoas se organizam para seguir 
o seu destino e o seu mapa pessoal.

O núcleo de tudo isso é simples e claro: ou você muda 
o que já sabe que precisa mudar, ou a vida vai desmoronar 
à sua volta, reciclando freneticamente as suas ilusões.

Os seus pontos de vista e formas de entendimento já 
não lhe servem mais. Chegou a hora de decisão. Hora da 
Verdade sobre quem é você.

Dói muito mais resistir, que mudar. A expres-
são da sua autenticidade é curativa, apaziguadora e 
revitalizadora.

A Energia da Verdade solicita coragem para decidir, 
humildade para desapegar do que lhe sustentou até agora 
na forma de ver o mundo e muito respeito com o que você 
não consegue compreender por enquanto.

A vida não vai ser como você quer.  As pessoas não se-
rão como você gostaria.  Abra mais os seus olhos. Intensi-
fique mais a sua audição.

SERAPHIS BEY6

6 Seraphis Bey é considerado um dos  Mestres da Sabedoria Antiga e Mestre 
Ascensionado da Grande Fraternidade Branca. Ele é considerado como o Senhor do 
Quarto Raio – branco cristalino. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Fraternidade_Branca
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