INCORPORAÇÕES DE TIA NEIVA

Salve Deus!
Depois do desencarne de Tia Neiva, o Trino Tumuchy Mario Sassi fez um
pronunciamento em que afirmava que Tia havia deixado uma chave que poderia atestar sua
presença em uma possível incorporação!
Durante muito tempo, ficamos aguardando essa manifestação, e ao que tudo indica
não aconteceu, pelo menos para o grande público ou, para todos!
Certa feita um dos Trinos me explicou uma situação que ocorria muito quando um
deles colocava um Ajanã como seu médium de confiança e pedia que seus amigos, conhecidos
e mesmo aqueles que o buscava para aconselhamento era encaminhado a esse Ajanã!
- Mestre, disse ele, Nossa doutrina é diferenciada das demais e quando fica em
evidencia, principalmente um médium de incorporação ele atrai para si a atenção de nosso
povo!
Isso pode ser traduzido em julgamento e o que é pior, vibração!
Diga se de passagem, das mais variadas, aquelas que são traduzidas pela alegria e já
outras pela desconfiança e julgamentos, quanto as coisas da personalidade como: fulano quer
aparecer etc..
Tia Neiva conhece muito bem seu povo, sempre foi muito discreta e nunca
diretamente, abertamente apontou falhas, ou emitiu seu parecer a esse nível.
Pensemos nas repercussões baseado no que acima dissemos, causaria um reboliço
enorme, um tremendo desconforto, uma vibração gigantesca em cima do médium que fez tal
situação, criaria filas na procura da orientação dela.
Hoje sabemos que nossa situação enquanto unidade, não é das mais coesas, mas
fomos ensinados, justamente por nossa Clarividente, que os espíritos de luz não interferem em
nossa caminhada e que é de nossa obrigação resolvermos nossos problemas.

Certa feita ela disse em áudio que a intuição de um Doutrinador, em sua boa conduta
doutrinaria, é mais perfeita que a incorporação do médium Apará…
Também afirmou que todo Doutrinador pode ser uma Tia Neiva! Desde que tenha
muito amor no coração!
Tia Neiva já deve ter se manifestado, é claro que sim!
Mas usaria um nome diferenciado ou usaria os nomes de tantas Pretas Velhas
maravilhosas que temos.
Consideremos também a possibilidade real, de uma espirito que não seja de luz, cujo
interesse é desestabilizar ainda mais nosso povo. Essa ação pode começar de forma sutil, após
conquistar a confiança de muitos, começaria a distribuir de forma sutil também, ainda mais
desarmonia.
O momento é de extrema cautela, precisamos lembrar que tudo que temos foi criado,
informado por Tia Neiva que deu-nos o Doutrinador e por ele, e a bem dele, entregou seus
olhos a Jesus!
Portanto, esse mesmo doutrinador, conhecedor de suas forças, seus deveres e
convicto de sua mediunidade haverá de pensar quanto uma possível incorporação de Tia Neiva
hoje não contribuiria muito para nossa doutrina. E se o fizer, por seu conhecimento a sua lei, o
faria diante de um ritual; propriamente organizado e obedecendo o princípio Hierárquico
diante dos Trinos e contaria muito a afinidade que ela sempre teve em relação a eles.
A Mãe do Doutrinador, quando estava encarnada, viveu sua vida em função desse filho
amado… Porque agora seria diferente?
Pense, meu irmão! Reflita... E escolha seu caminho... Você é livre para semear... mas
terá que colher o que semeias...
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