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FAMILIARIZANDO COM OS ETS
PARTE 2

ANTARES E O BRASIL: SOB O SIGNO DO ESCORPIÃO E DO AQUÁRIO. 

Continuando nossa intimidade com os Antarianos e a ação presen-

cial deles no Brasil através do Aquantarium, vamos especular sobre 

a presença da estrela Antares na bandeira nacional, como anuncia-

mos no artigo anterior. Exercitando um pouco a democracia espiri-

tual proposta pelo próprio Aquantarium, vamos conhecer o trabalho 

de uma paranormal brasileira que teve convivência construtiva e 

canalização com um outro comando de Antarianos.

Acessando as estrelas da esfera azul celeste na bandeira do Brasil 

vamos encontrar parte da grande constelação do Escorpião e nela 

a estrela alfa avermelhada de Antares. Uma paranormal carioca, 

Ana Lúcia Marins, em contato com uma comunidade de Antarianos, 

canalizou relatos ditados por telepatia, do comandante dessa comu-

nidade, que deu o nome de Tharius, e com o qual teve o seguinte 

diálogo:

“...Finalizando, Tharius se despediu e retirou-se. Queria conversar 

com ele. Hóron, (outro Antariano) de longe, captando meu pensam-

ento, deu o seu aval, balançando a cabeça afirmativamente. Levantei 

da cadeira e num impulso trespassava a porta. Encontrei Tharius 

na sua sala, junto à janela olhando o espaço. –“Sua palavras me 

comoveram. Oxalá possa passá-las para o papel sem esquecer ETS HYDRIANOS DE PROTEÇÃO NO PORTAL
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sequer uma vírgula.” Ele voltou-se e sor-

riu, dizendo:- “Não vai esquecer. Elas são 

de incentivo e principalmente desperta-

mento”. – “Mas, acreditarão?”  - perguntei. 

-“Temos do nosso lado- ele respondeu 

-  não a nossa verdade, mas a do Cristo. Se 

não acreditarem, pelo menos terão a dúv-

ida, e não se precipitarão nos precipícios 

cegamente, guiados por falsos mestres 

e gurus.” – “Sei lá- Tharius!”- acrescentei. 

“Levar isso adiante é um sonho ou um 

pesadelo.” Ele pegou a minha mão e, 

levando-me até à janela, disse. – “Esta 

vendo aquela estrela avermelhada? É 

Antares. Sabia, Linyth, que ela, como 

muitas outras, estão na bandeira do seu 

país, o Brasil? –“Não, não sabia.” –“Pois é, 

tudo está escrito, tudo está traçado.” Não 

poderia ser diferente. Fomos procurar 

no Atlas o desenho modular da nossa 

bandeira e por acaso, encontramos o 

texto abaixo: O que aprendemos na esc-

ola foi que essas estrelas em nossa ban-

deira representavam apenas os Estados 

Brasileiros, mas não, elas representavam 

algo mais e foi inspiração do seu cria-

dor, (criadores) baseado na posição em 

que se encontravam, no Rio de Janeiro, 

na madrugada de 15 de novembro de 

1889. (Proclamação da República) Lá está 

Antares, na constelação de Escorpião, 

lá estão também outras(Cão Maior, Cão 

Menor) que representam mais do que 

simplesmente os estados brasileiros.” Só 

agora, 110 anos depois (que a bandeira 

foi oficializada), é que paramos para 

perceber esse “pequeno detalhe”. Será 

mera coincidência? Que importância têm 

estas estrelas? À primeira vista poderá 

parecer coincidência, acaso, mas sabemos 

que coincidência e acaso não existem. 

Então, há algo mais. Sabemos da função 

do Brasil nos dias chegados, da sua vital 

importância na transição por que pas-

samos e não devemos desprezar os sím-

bolos que talvez possam conter muitas 

respostas que buscamos hoje. Repetimos 

as palavras do Comandante Tharius Dan: 

“Tudo está escrito, tudo está traçado.” A 

autora deu ao livro que escreveu o título 

de “Estrelas que anunciam”...

PAÍS DAS ESTRELAS: 

UM ENTREIRO NOS TRÓPICOS

Por quê o Aquantarium  surgiu no Brasil 

e não nos Estados Unidos ou na Europa? 

Esta pergunta só faz sentido para quem 

conhece o Aquantarium-  mais que isto – 

quem sabe o que ele significa, além do 

atendimento espiritual que presta, mas 

como academia de conhecimentos tran-

scendentais inédita no mundo. Sabendo 

o que significa, podemos avaliar, pre-

ver,  o que pode vir a representar para a 

coletividade mundial e para o país onde 

apareceu, do nada. Esta visão política 

do Aquantarium- além do que ele faz  

prestando um serviço público de saúde 

física, espiritual, financeira-empresarial 

e ufológica – vai certamente desper-

tar a  consciência coletiva, tanto sobre 

o próprio Aquantarium, como sobre o 

nosso país, especialmente por ser o que 

é, um enigma que há mais de 500 anos 

tentam decifrar: o rico e fabuloso país 

pobre. O Aquantarium apareceu quando 

o Brasil completava 500 anos da desco-

berta e a Terra começava a entrar na Era 

de Aquárius – presta atenção. E este país 

das estrelas, das águas, dos maiores rios 

e da maior extensão de costa marítima 

do mundo, nasceu e está, segundo vários 

astrólogos,  sob signo de Aquárius. Durma 

com um barulho desses... O fundador 

foi certa vez consultado em off sobre o 

assunto. 

A resposta já estava no livro do Entreiro: 

“Graças a uma preocupação com o fim do 

mundo no ano 2000” desviando a aten-

ção da vigilância do Inconsciente cole-

tivo conservador do planeta, o Entreiro, 

nascido no Brasil e aos 33 anos, pôde 

“viver um período de plenitude... diante 

de uma grande espécie de xenofobia 

mundial a possíveis seres ou maneiras de 

inteligências alienígenas, não aceitando 

nada além dos limites da terceira dimen-

são. O inconsciente coletivo regional 

brasileira, por influência de seu povo, não 

tem preconceitos contra estrangeiros; 

pelo contrário, tem um grande carinho 

com eles, pois somos nós, brasileiros, 

descendentes de todos os povos do 

mundo...Acredito que não teria a mesma 

chance se tivesse nascido em um país 

preconceituoso, racista, ultraconservador 

ou xenófobo.”*

Antares é uma estrela alfa- a mais bril-

hante da Constelação do Escorpião e 

pode ser facilmente vista no céu do 

hemisfério sul durante quase todo o 

ano, especialmente por ser a maior na 

constelação e avermelhada. Certa vez, 

numa vivencia do Aquantarium em Ibirá, 

na inesquecível Pousada Mariana, um 

grupo de aquantaristas estava, depois do 

jantar, conversando num gramado e, para 

variar, olhando para o céu. A noite estava 

clara e de repente alguém apontou a 

constelação inteira do Escorpião no meio 

do céu. Uma participante da capital pediu 

ajuda para localizar a constelação e um 

dedo em riste apontou, uma por uma, as 

l5 estrelas, até parar na de Antares. Está 

vendo? A senhora de repente visualizou 

tudo, abriu a boca e fica pasma. “Deus do 

Céu – ela disse – Eu nunca tinha visto. 

Voltou para São Paulo especialmente 

recompensada. 

Joaquim Porã
Referências: O Entreiro, Ed. Líder, *pág.33/

Nossa Bandeira, Ed.Fraiha/Estrelas que 
anunciam, Edição do autor.
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A ENERGIA DO CASAMENTO 

AQUANTARISTA*

Em outra edição de nosso informativo, expli-

camos como é o casamento aquantarista. Também 

explicamos como é feito todo o ritual durante o 

casamento. Mas, a fim de explanarmos melhor, 

falaremos mais a fundo sobre a importância 

desse antigo e significativo ritual de união no 

Aquantarium.

Primeiramente, o casamento não é apenas uma união entre duas 

pessoas, ou seja, vai além disso. O casamento envolve famílias, 

amigos, entes queridos e, muito interessante, as energias de 

todos os presentes. Como estamos acostumados a ver cerimô-

nias matrimoniais cheias de gala, às vezes o próprio casal se 

esquece do valor espiritual por detrás disso. Não que não sejam 

importantes os preparativos, os detalhes do casamento e a 

festa – pelo contrário, isso ajuda na prosperidade do casal, pois, 

ao oferecer a festa aos convidados, eles estão transformando a 

energia alegre em algo bom a eles. O que queremos ressaltar 

aqui é o que ocorre de fato na energia do noivo e da noiva.

Seja de forma singela ou com toda a gala, o que vale é o casal 

evoluir no amor – é uma das missões que temos aqui no mate-

rial, pois tudo conta como evolução para chegarmos ao Reino 

dos Céus. O trajeto do amor, que inicia pelo chacra kundaline 

(ponto energético que é localizado na região dos órgãos sex-

uais) e vai até o chacra coronário (que está no topo de nossa 

cabeça), é lindamente exemplificado em um casamento aquan-

tarista. Neste entendemos o quão é importante sua evolução 

– a cerimonialista, por meio da energização dos chacras, abre 

caminho para a trajetória do amor durante o casamento. A ener-

gização dos chacras é uma espécie de ajuda espiritual para que 

o casal possa traçar junto um caminho, uma benção que auxilia 

na evolução amorosa dos dois. 

Como bem sabemos, hoje em dia, há uma dificuldade das 

pessoas entenderem o sentido do amor. O que vemos é um 

“ficar”, um namoro atrás do outro, um eterno “buscar”. As pes-

soas sempre se sentem sozinhas e, quando encontram um(a) 

companheiro(a), logo pensam: “Me agarrarei com todas as forças 

nessa pessoa para que ela nunca mais fique longe de mim”. O 

que era para ser amor, torna-se possessão. Isso é uma paixão 

desenfreada que não colabora para evolução do real sentimento 

do amor. Aí nos perguntamos: “E o calor, a chama da paixão?!”

Há a “chama da paixão”, mas isso deve ocorrer no estágio inicial 

do amor – a parte kundalínea do casal. Nesse período, há todo 

o “fogo”, o desejo de estar sempre perto, “agarradinho”. Daí, o 

amor vai evoluindo: passa pelo chacra esplênico (que fica na 

região do umbigo) – nessa fase o casal passa a viver junto; pelo 

chacra gástrico (no estômago) – momento das brigas, de ver o 

defeito do outro (quem nunca teve aquelas brigas epopeicas, as 

lágrimas de um dilúvio e as dúvidas de continuar ou não com 

o(a) companheiro(a)?!); chacras cardíaco – fase em que as brigas 

E
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DEPOIMENTO DE SAÚDE

foram superadas e a paixão passa para segundo plano, ou seja, 

surge um amor fraternal (maternal e paternal também); o larín-

geo (chacra da garganta), a fase contrária do gástrico, ou seja, 

há um companheirismo mútuo entre o casal, há conselhos que 

visam ajudar o outro. 

O penúltimo trajeto do amor passa pelo chacra frontal (o famoso 

“terceiro olho” localizado entre a testa e os olhos), fase em que 

o casal passa a enxergar mais longe, pois o horizonte não se 

resume mais na pessoa, como era na fase kundalínea (essa fase 

ocorre depois de muitos anos de casados). E por último, o chacra 

coronário, momento do amor universal – aí está o amor pelo 

próximo, à humanidade e, principalmente ao Deus Único (pas-

samos do sentimento de solidão para solitude – de se sentir 

completo, único, sem a necessidade de algo ou alguém para nos 

completar) – quem não admira um casal de velhinhos andando 

um ao lado do outro, ou mesmo um senhor/ uma senhora de 

idade avançada que, mesmo sem seu(sua) companheiro(a), passa 

uma serenidade infinita e admirável às gerações mais jovens?!

Todo esse trajeto dos chacras é mostrado no casamento 

aquantarista. Daí compreendemos a real função do casamento: 

chegarmos ao amor universal, à evolução  coletiva (pelo casal) 

e pessoal (pelo indivíduo), e, finalmente, ao amor a Deus Único.

Além da energização dos chacras, há também a energização 

dada pelos padrinhos no casamento aquantarista. São pensa-

mentos, sentimentos, votos de que o jovem casal prospere e 

cresça, em todos os sentidos – as rosas complementam esse 

belo momento! O sentimento do novo, material e espiritual-

mente falando, surge e revigora as energias da nova fase na vida 

do noivo e da noiva.

A energia do casamento aquantarista é cheia de significados, 

mas todos, no final, vão de encontro àquilo que Jesus Cristo nos 

ensinou: Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei (João 

13:34). O amor é o sentimento mais puro, sincero e humilde que 

podemos dar ao nosso semelhante e, principalmente, ao nosso 

Senhor Deus. Portanto, trilhar pelo amor e evoluí-lo ao longo 

de nossos anos nos ajudará a trilhar um caminho ainda maior e 

mais belo: o caminho ao Reino de Deus, ao Reino dos Céus.

*Agradecemos ao casal Silvia e Everton Adami pelas fotos de seu 
casamento aquantarista, a fim de exemplificar essa linda cerimô-

nia! Que o amor de vocês gerem lindos frutos e que Deus Único os 
abençoe! Aum Aden Om!

Larissa Macedo        

Frequento o Aquantarium Lui Nins em 

São josé do Rio Preto há um tempo, faço 

cursos e trabalho na roda.

Tive um problema no  joelho e ao con-

sultar o médico ele me recomendou 

fazer fisioterapia e caminhada mas com 

o tempo já não fazia mais efeito e ele 

queria me operar.

Comecei então a falar com uma para-

normal de saúde da roda e as quintas 

passava com ela. Certo dia ela me operou 

e pediu para que fizesse repouso, parar 

com a fisio e a caminhar até cicatri-

zar. Fiquei este tempo parado e quando 

retornei ao médico ele não acreditava 

que já não havia mais nada, que eu 

estava curado. Não sentia mais nada 

voltei a fazer caminhada e a vida normal, 

passando mais ou menos uns três anos 

agora posso agradecer ao Aquantarium 

e a paranormal pela ajuda espiritual e 

minha cura. 

Jony Marim 
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O ESSENCIAL É INVISÍVEL 
AOS NOSSOS OLHOS

tós nascemos e logo aprendemos a enxergar pela luz do dia e pelas luzes artificiais. Nossos pais são os primeiros 

seres humanos que enxergamos. Daí, vemos nossos irmãos, nossos tios, primos, amigos... Enfim, aprendemos a enx-

ergar o mundo que nos cerca, o mundo material. Além disso, também aprendemos a falar, a sentir e a agir de acordo 

com o que temos neste mundo. Vivemos na matéria e é nela que aprendemos a lidar com tudo... Ou quase tudo...

Uma vez na vida já paramos e pensamos: “Será que tudo que existe está somente na matéria?!”. A resposta, muitos não querem falar, 

alegando que devemos viver apenas no racional, no que podemos tocar, que não há uma “força superior” que possa nos guiar. Será? 

Há uma frase muito célebre da literatura mundial que diz: “o essencial é invisível aos nossos olhos”... Essa frase, muito mais que vinda 

de um livro, ajuda a entendermos o que é “essencial” e “invisível”.

Invisível aos olhos sim, mas não podemos descartar sua essência. Por isso que há pessoas que veem e sentem o que está além dos 

olhos físicos e do que tocamos. Isso entendemos como vidência, sensibilidade ou, simplesmente, paranormalidade. Mas isso é verda-

deiro? É “normal”?

Muitas pessoas que tinham o dom da paranormalidade foram, durante muito tempo, taxadas de “loucas”, “malucas”, “bruxas”, “coisas do 

mal”. Mulheres, crianças e gente de todo tipo, em séculos anteriores, sofriam com a perseguição caso apresentassem algum “contato 

com o oculto” – isso valia até para certos tipos de animais, como, por exemplo, o gato. Mais modernamente, quem apresentasse algum 

“distúrbio mental”, vendo “coisas do além”, sentindo entidades e “ouvindo vozes”, eram trancadas em manicômios, pois percebiam coisas 

além do que os olhos e ouvidos humanos pudessem perceber. Enfim, se pensarmos bem, esse assunto ainda causa certo desconforto 

nas pessoas e, caso alguma delas tenha tido alguma experiência paranormal, tem medo de expor isso pelo simples fato de que isso 

não é “normal”.

Sim, ela não é “normal”; é “paranormal”. A própria palavra já nos dá a resposta: o que está fora do normal e, portanto, sente fora do 

normal. Mas, graça a Era de Aquarius e aos conceitos aquantaristas, percebemos que paranormalidade é muito mais uma “missão” que 

um fardo esquisito.

N
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A CARIDADE EM SEGREDO

Há vários tipos de paranormalidade: algumas pessoas veem, chamadas de videntes; outras apenas sentem e, portanto, são chamadas 

de sensitivas; ainda existem as pessoas que possam ter os dois tipos, ou seja, são videntes e sensitivas. Há ainda outros tipos de 

paranormalidade: premonição, interpretação por sonhos, personificação, etc. Uma infinidade de tipos de paranormalidade, tão normais 

quanto as habilidades de um ser humano “normal” possui: cantar, dançar, pintar, etc.

Por toda a história humana, a paranormalidade esteve presente. O que precisamos aprender é em como lidar com o dom que podemos 

ter. Se a fé é invisível e, ao mesmo tempo, essencial ao nosso coração, o que precisamos fazer é ter conhecimento e desenvolver a 

missão que nos foi dada, a fim de ajudarmos ao próximo. Na Era de Aquarius, ser “normal” já não será mais tão normal assim...

Ser paranormal não é estranho, é uma das missões que foi designada à pessoa. No Aquantarium, aprendemos, por meio de cursos e 

palestras, que essas pessoas cumprem essa missão como meio de evolução espiritual. Daí, pensamos: “E eu que não sou paranormal, 

não terei a evolução espiritual?!”. Como dissemos anteriormente, cada um tem uma habilidade material, e o mesmo vale para a espiri-

tual. Quem não tem a paranormalidade, atinge tal evolução por outros meios, mas, no fim, tanto para um quanto para outro, o caminho 

será sempre o conhecimento, pois somente o conhecimento nos liberta e nos coloca ao caminho do Reino dos Céus.

Larissa Macedo

O Aquantarium, como escola ecumênica 

e de vasto conhecimento que é, ensina a 

todos a fazerem a caridade. Seja para o 

templo religioso, seja para os asilos que 

cuidam de pessoas com idade avançada 

e que muitas das vezes foram abandonas 

por seus familiares, seja para creches e 

orfanatos que auxiliam crianças carentes, 

por falta de uma estrutura familiar, seja 

para várias outras instituições.

Seus efeitos benéficos já foram com-

provados por milhares de pessoas que 

obtiveram e praticaram esses conhe-

cimentos – diga-se de passagem, conhe-

cimentos que sempre existiram, mas que 

estavam adormecidos. O prazer gerado 

pelo ato de doar é imenso. E é natural 

do ser humano querer compartilhar pes-

soalmente um ato heroico em seu círculo 

de amizades e, mais recentemente, em 

grupos de amizades conectados pela 

internet, as chamadas redes sociais, onde 

inúmeras pessoas possam ver.

Com toda a certeza, o ato de doar gera 

muita admiração por quem nos cerca e 

os elogios logo começam a surgir como 

recompensa pela prática do ato caridoso, 

massageando nosso ego e levantando 

nosso astral, fazendo com que colo-

quemos nossa cabeça no travesseiro ao 

dormir com a sensação de “missão cum-

prida”.

Entretanto, essa não é melhor intenção 

para com as caridades, pois devemos 

direcioná-las unicamente a Deus. E quem 

nos ensina isso é O Mestre dos mestres, 

O Rei de todos os reis, Nosso Senhor 

Jesus Cristo.

Veja passagem da Bíblia em que Cristo 

nos mostra como a caridade deve ser 

feita: “Mateus, Capítulo 6: 1 Tenham o 

cuidado de não praticar suas ‘obras de 

justiça’ diante dos outros para serem 

vistos por eles. Se fizerem isso, vocês 

não terão nenhuma recompensa do Pai 

celestial. 2 Portanto, quando você der 

esmola, não anuncie isso com trombetas, 

como fazem os hipócritas nas sinagogas 

e nas ruas, a fim de serem honrados 

pelos outros. Eu lhes garanto que eles já 

receberam sua plena recompensa. 3 Mas 

quando você der esmola, que a sua mão 

esquerda não saiba o que está fazendo a 

direita, 4 de forma que você preste a sua 

ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que 

é feito em segredo, o recompensará”.

Entenderam? Vamos deixar mais claro 

com exemplos atuais: recentemente 

o Brasil perdeu um ilustre e grande 
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empresário que, embora gigantesco seja 

o império que construiu ao longo de 

sua carreira, era reconhecido por sua 

sabedoria e humildade; Antônio Ermírio 

de Moraes, em certa entrevista disse: “O 

que eu faço de donativo, só eu e Deus 

ficamos sabendo. Meu pai me ensinou 

que donativo com propaganda não é 

donativo, é comércio”. 

Outro exemplo que veio à tona há alguns 

anos, e que ficou guardado a sete chaves, 

justamente por não querer elogios de 

ninguém, foi o caso do inglês Nicholas 

Winton, que tem uma das histórias mais 

fantásticas já vista no mundo. Ele orga-

nizou o resgate de 669 crianças judias 

na antiga Tchecoslováquia, salvando-

as da morte iminente nos campos de 

concentração nazistas, antes do início 

da Segunda Guerra Mundial. Elas foram 

levadas de trem até a Inglaterra em 

segurança nos anos de 1938 e 1939. 

Depois da 2ª Guerra Mundial o feito 

de Nicholas permaneceu desconhecido. 

Somente em 1988, quase 50 anos depois, 

que sua esposa Grete descobriu um velho 

livro, datado de 1939, com os nomes e as 

fotos de todas essas crianças.

Esses simples exemplos mostram que, 

sem sombra de dúvida, essas pessoas 

fazem suas caridades, suas ações que 

beneficiam a humanidade como um todo, 

direcionadas a Deus e não voltada para 

os olhos dos amigos, de familiares, de 

colegas de trabalho ou de quaisquer 

pessoas que sejam, buscando fama e 

reconhecimento.

Você prefere a recompensa e o reconhe-

cimento do homem ou de Deus? Pense 

nisso e siga os exemplos das pessoas 

sábias e o ensinamento do Nosso Deus 

Vivo, Jesus Cristo.

Marçal Coutinho

requento o Aquantarium há mais de dez anos. 

Durante este período, frequentei as Casas de 

Oração, participei de diversas Vivências e fiz 

inúmeros cursos. Cada passo que dei em minha 

vida aquantarista foi como um tijolo na construção de minha 

fortaleza, ou a remoção de um pedaço da venda que todos nós 

temos cobrindo nossa visão. 

Meu crescimento espiritual foi progressivo até que permitiu 

usufruir das consultas no Aquantarium. Íamos toda semana para 

São Paulo, por dois anos seguidos, onde recebíamos os ensina-

mentos aquantaristas de uma forma personalizada e intensa. 

A cada encontro, subíamos um novo degrau em direção ao 

autoconhecimento e ao crescimento espiritual e material. Neste 

período, podemos constatar as inúmeras mudanças nas mais 

diversas esferas de nossas vidas.

As mudanças ocorriam de várias maneiras, e quanto mais 

avançávamos em nosso “descobrimento”, parecia que as coisas 

aconteciam mais rápido! Nem toda mudança foi agradável, e 

DEPOIMENTO
AQUANTARISTA

F
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  GRAÇAS A DEUS, 
  O MUNDO 
  ACABOU
Aquantarium é uma palavra nova para designar uma 

nova linhagem de espiritualidade no mundo e como 

estamos carecas de saber, aquantarium é uma fusão 

de três palavras: Aquárius, Antares e Um. Aquárius, a 

nova era; Antares, a estrela de onde vêm os funda-

dores do trabalho e Um, por ser, como era dito no 

início, a primeira religião da Nova Era de Aquárius.

Veja que tudo no aquantarium, que foi fundado 

de 1999 para 2000 está ligado à nova era. No seu 

primeiro livro, Guerra Estelar no Planeta Terra, 

o fundador anuncia: “a recente entrada do pla-

neta Terra na Era de Aquárius, abre um novo campo 

e esse ingresso na Nova Era significa que por 

aqui as fronteiras da terceira dimensão já podem 

ser quebradas.” O que isso significa exatamente?

“Eu, como muitos daqueles que aqui chegaram, 

nasci no final da Era de Peixes, quase três décadas 

antes do início da Nova Era... para que quando ela 

começasse para valer eu estivesse adulto, dentro 

de um corpo humano e pronto para a luta dentro 

nem sempre da maneira como desejávamos... Mas como nem 

sempre um atalho é o melhor caminho, o caminho tortuoso que 

galgamos nos levou a um lugar que nem mesmo sonhávamos 

no início, mas com certeza muito mais alto do que pretendíamos.

Quando iniciamos o caminho do conhecimento e do crescimento 

sob a visão aquantarista, já sabíamos que teríamos inúmeras 

revelações, muitas edificantes, e chega a um momento que não 

mais aceitamos alguns valores do passado, ou não mais nos 

contentamos com a vida que tínhamos antes. Nosso “eu” do pas-

sado já não nos agrada mais, e a sede por conhecimento se torna 

cada vez maior, nos levando a caminhos ainda mais distantes no 

nosso crescimento rumo a nossa evolução.  

        

Taís Olyntho

deste novo cenário, o planeta Terra.” Que luta?

Na primeira aula do primeiro curso básico, muitos anos mais tarde, lá estava a pergunta: o que é uma Era e porque é um trabalho de 

Nova Era? Você sabe? Começa que ninguém sabe. Fica tranquilo. Estamos começando a aprender. “A cada 2.300 anos, o planeta Terra 

muda de Era” – anuncia o fundador. Você sabia disso? Milhares de pessoas que passaram 4,5,6 anos estudando os mais diferentes 

cursos, matérias e disciplinas nas grandes universidades, jamais ouviram falar nisso.

Ninguém sabe. A única exceção são os astrólogos, de forma superficial. Todas as ciências sociais, filosofias, as três grandes religiões 

monoteístas que dominam o mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo e até a astronomia científica, ignoram completamente as 

grandes eras astrológicas e as influências significativas e drásticas da mudança dessas eras na vida humana e no desenrolar da 

história da humanidade no planeta. A história, por exemplo, dá conta dos dias, meses, anos, décadas, séculos e milênios decorridos no 

tempo terrestre, mas é completamente cega em relação às grandes eras astrológicas. Nem desconfia.
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Essa cegueira acontece por que o conhe-

cimento humano é microcósmico, bipolar 

e materialista no pior sentido funda-

mentalista de matéria, além da qual 

nada existe. (Porque no melhor sentido, 

a matéria é professora do espírito e o 

materialismo uma escola de prosperi-

dade para o talento humano).

Mas acontece especialmente porque a 

astrologia foi banida do conhecimento 

humano desde a idade média. A astro-

logia, Marte, Júpiter, Saturno, o zodíaco 

universal inteiro foi tudo para a fogueira 

e as cinzas viraram horóscopo de jornal, 

viraram mapa astral de 1,99, vivaram 

bijuteria; e a ciência dos astros, mãe de 

todas as ciências, foi ridicularizada e 

banalizada ao extremo. Virou banana.

Agora veja o que anuncia o fun-

dador do Aquantarium há 15 anos 

atrás: “Praticamente todos os códigos 

energéticos(que determinam a circula-

ção de energias  neste mundo de três 

dimensões) estão sendo mudados neste 

período (de transição), o que causa, para 

começar, uma misteriosa sensação de 

desconforto nos sensitivos, médiuns e 

paranormais terrestres,” e uma grande 

quantidade dos mais variados efeitos 

no magnetismo terrestre, no comporta-

mento humano, nas estações do ano, e 

nas práticas e procedimentos religiosos 

vigentes na Terra até então.

A mudança de era está e vai continuar 

cada vez mais a desencadear mudanças 

tão desconcertantes em todo o planeta 

que se poderia dizer que um mundo aca-

bou sim, no ano 2000. “Acabou a Era de 

Peixes e começou a era de Aquárius. Um 

novo mundo acabou de começar.” O eixo 

desta mudança de era está relacionado à 

expansão do limite de uso cerebral, que 

passa de 8 para 20% - banda larga - até 

o final da Nova Era. Quem já não ouviu 

dizer que usamos somente 10% de nossa 

cabeça, animal?

Mas nosso propósito inicial é saber um 

pouco mais o que é realmente uma era 

cosmológica,  o que são estas grandes 

eras cujas transições acarretam tantas 

mudanças, e é o que vamos explorar no 

próximo artigo, na próxima edição.

Joaquim Porã

DEPOIMENTO

Em maio desse ano de 2014, fomos convi-

dados a ir a uma festa que o Aquantarium 

realiza todos os anos aqui em São José 

do Rio Preto - SP. A festa de Santa Sara, 

realizada em comemoração ao dia da 

santa, dia 24 de maio, já se tornou 

tradição entre as Casas Aquantaristas, 

pois nela todos buscam a prosperidade.

Nessa festa, lembro que havia uma grande 

fogueira onde muitas mulheres vestidas 

de ciganas e espanholas dançavam em 

sua volta. Músicas no estilo cigana e 

árabe dominavam o ambiente. Comidas 

típicas que representam a prosperidade 

eram servidas com fartura, como quibe 

cru, tabule, esfihas, charuto, etc., além de 

muito vinho e a famosa sangria (bebida 

feita com vinho e pedaços de frutas).

Ao final, foi realizada uma oração e 

um lindo ritual onde todos faziam seus 

pedidos para Santa Sara. Na ocasião eu 

estava à procura de um apartamento 

para comprar. Também precisava de boa 

parte do dinheiro para a compra, pois 

queria fugir de um financiamento.

Fiz o pedido com toda a fé que possuía, 

não me importei com o tempo que fiquei 

ali de frente para a Santa, mesmo com 

outras pessoas passando ao meu lado 

para fazer as oferendas a Ela. Ofertei uma 

quantia em dinheiro que para mim era 

considerada grande, mas fiz sem ressen-

timentos, pois no Aquantarium aprendi 

que é doando que se recebe.

Já havia um bom tempo que eu procurava 

o apartamento que se encaixasse às 

minhas necessidades e nada. Passado 

duas semanas após a festa de Santa Sara, 

eu não havia acreditado. Recebi uma her-

ança antecipada e também encontrei o 

apartamento bem do jeito que procurava. 

Foi tudo muito rápido mesmo, como um 

estalar de dedos.

Deixo esse depoimento para que outros 

aquantaristas, sendo eles iniciantes ou 

mais experientes, acreditem, tenham fé e 

ajam com sabedoria, não tendo medo de 

doar. Façam com gosto e com vontade e 

saiba que quando você menos esperar o 

que deseja acontecerá!

Eu só tenho que agradecer muito ao 

Aquantarium pelo conhecimento propor-

cionado sobre espiritualidade e prosperi-

dade. Agradeço também imensamente a 

Santa Sara pela graça concedida e, acima 

de tudo, agradeço ao Deus Único por tudo 

isso. Muito obrigado!

R.M.G. – Aquantarium São José do Rio 
Preto – SP.
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PESSOAS PRÓSPERAS
Existe na espiritualidade o mundo espiri-

tual e o mundo material, na terra dividi-

mos eles em dois universos diferentes, 

por que um cabe a matéria a nossa vida 

cotidiana e outro  ao espírito a nossa vida 

espiritual. Temos também quem comanda 

um e quem comanda o outro e assim 

Deus Pai e seus enviados nos observam.  

Eles podem nos ajudar tanto na vida da 

matéria como na vida do espirito, mas 

para ficar claro vamos tentar dar um 

exemplo.

Quando nós temos uma aura proprícia  a 

bons negócios e temos novidades, camin-

hos abertos, a vida anda e traz pessoas 

novas, bons funcionários, que nos ajudam 

no trabalho que fazem e que resolvem 

os problemas, que jogam no mesmo 

time. Essas pessoas são felizes e tudo 

vai bem  para elas . Mas elas conseguem 

tudo por merecimento ou por sorte? 

Acreditamos que pelas duas, por que elas 

tem a sorte de ter esse conhecimento e a 

sabedoria para agir e se ajudar ajudando 

o próximo, assim dá tudo certo mesmo,.

Elas fazem a sua parte tanto na matéria 

quanto no espirito. Um bom exemplo 

disso é quando ele, a mãe, a esposa ou 

quem seja de seu laço familiar,  faz rezas, 

direcionando as suas orações para os 

Santos certos, fazendo doações ao seu 

templo Aquantarista e as instituições de 

caridade, asilos creches ou orfanatos, etc.  

Assim contribuindo para aqueles que o 

ajudam de várias formas na matéria e 

no espírito. 

Para que isso aconteça a todos não é 

difícil, mas depende de sua dedicação 

e fé. Temos que iniciar com limpezas 

espirituais, ajudar a nossa casa de oração 

ou seu templo, ajudar as instituições de 

caridade, normalmente de crianças, no 

caso de primeiro emprego ajudando nos 

negócios que estejam começando, tam-

bém fazendo suas orações ascendendo 

as velas certas para os Santos certos. 

Para  iniciar com um negócio seria Santo 

Antônio, por ser um santo da prosperi-

dade que abre caminhos. Aqueles que 

já tem  negócios bons e duradouros 

podem ajudar asilos que necessitam de 

sua ajuda ascendendo velas à São José. O 

mundo espiritual de Deus ajuda o mundo 

material do homem e assim ajudando-

nos a trilhar o caminho certo.

Andrea Mauad

REGÊNCIA ESPIRITUAL DA NOVA ERA 

Sabemos que a espiritualidade, com a 

entrada da nova Era de Aquarius em  

1997, trouxe várias mudanças na vida 

de todos. Esta energia espiritual nova 

também veio para promover mudanças 

rápidas e radicais no planeta Terra com 

aceleração das horas do dia,  por exem-

plo. O tempo de agora parece não durar 

mais 24 horas. 

Assim também acontece as mudanças 

nas auras das pessoas, a vida mais acel-

erada, as mudanças nos caminhos espiri-

tuais e materiais, o dinheiro vem e vai 

rápido e tudo isso faz com que as nossas 

auras fiquem aceleradas como tudo no 

planeta. Podemos ver os efeitos nos des-

tinos das pessoas que mudam e podem 

ser traçados de várias formas. Quando, por 

exemplo, temos espíritos que nos acom-

panham, entidades das próprias pessoas, 

eles nos ajudam ou quando mal adminis-

trados podem atrapalhar. Chamamos  eles  

no Aquantarium de regentes espirituais. 

Podemos ter vários  tipos de regência, 

podem ser de anjo, santo ou mesmo de 

espíritos terra, pessoas de nossa famí-

lia espiritual, ancestrais. Também tem 

uns que gostam e ficam e trazem boas 

influências ou até más influências. Porém 

a maioria das pessoas são regidas por 

regentes espirituais mais próximos da 

Terra. Humanos mesmo. Os da prosper-

idade vêm até nós para ajudar-nos a 

prosperar. Por exemplo, quem tem árabe 

na aura, ciganos, indianos, judeus, eles 

são da linhagem próspera, quer ver seu 

regido bem financeiramente. Por isso aju-

dam a trazer a prosperidade para a vida 

das pessoas. Quando realizanos rituais de 

prosperidade, é também para fazer com 

que eles consigam ficar mais tempo com 

a gente. Festas, comidas ajudam eles a 
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Olá amigos aquantaristas !!
Pedimos àqueles que gostariam de contribuir com seu depoimento pessoal em nosso informativo que escrevam e enviem suas 
histórias de saúde, negócios, amor, abdução, etc. 
Mande para nosso email. Seu depoimento será analisado e então incluído em nosso informativo para que todos os amigos 
aquantaristas possam ler e entender um pouco mais como funciona na prática, os nossos ensinamentos e a nossa doutrina. 

AUM DEM OM!
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ficarem por perto. 

Um outro exemplo é o caso das pessoas 

que querem relacionamentos. Eles ajudam 

também no amor e na família. 

Há outras regências de saúde que são 

os índios. Sabem bastante de saúde, eles 

protegem e normalmente seus regidos 

são fortes e difícil até pegar uma gripe. 

Mas esses regentes não podem dar pal-

pites nos negócios por que não gostam de 

muito dinheiro, por que acham que viver 

com o suficiente tá bom. 

Para as pessoas regidas por freiras e 

padres eles dão proteção espiritual para 

seus regidos e muitas vezes quando não 

escutamos seus direcionamentos nos cas-

tigam com algumas dores como na testa, 

cintura e pés, mais nas mulheres, e nos 

homens na cintura e na testa. Isso é como 

entendem o destino que escolhem para 

nós, podendo ajudar mais na proteção 

espiritutal. Para aqueles que já tem con-

hecimento e passam nos testes espirituais 

mandados por eles e que são vários, 

estes premiam as pessoas com proteção e 

podem ser desde uma viagem a uma cura 

na saúde. Depende muito do caso de cada 

um. Para ajudar nas regências pedimos 

para que as pessoas acendam velas  vir-

tuais no site para Santo da saúde do amor 

e dos negócios para que eles escutam e 

ajudem bastante a harmonizar a todos.

Andrea Mauad


