


EXU 

GUARDIÃO

Trabalhador das 

Trevas ou  da  Luz?



Exu Guardião – Trabalhador das 
Trevas ou da Luz?

Toda vez que falamos a palavra EXU, na
grande maioria das pessoas ressoa um
pensamento voltado a algo do mau. Estes
trabalhadores que atuam nas faixas de
frequências mais densas são erroneamente
vinculados a causas das obsessões. Ledo
engano!



Exu Guardião – Trabalhador das 
Trevas ou da Luz?

Foram discriminados e mal compreendidos
por membros de outras religiões e até
mesmos por praticantes e “Sacerdotes” de
Umbanda. Vemos até hoje alguns desses
preconceitos perturbarem a mente de
simpatizantes e médiuns dessa linda
religião, bem como, da nossa Casa.



Exu Guardião – Trabalhador das 
Trevas ou da Luz?

Por desinformação, há resistência de
trabalhadores/médiuns, o que por vezes
pode até mesmo atrapalhar o processo de
incorporação destes. Mas como o
conhecimento liberta, basta remover este
padrões mentais e condicionamentos para
que estes bloqueios sejam desfeitos.



Exu Guardião – Trabalhador das 
Trevas ou da Luz?

Como a raiz da religião brasileira foi a Igreja
Católica, houve um movimento que vinculou os
Exus a um sincretismo errôneo, associando-os
ao Diabo. Tornaram-se também bode expiatório
de outras religiões (Neo Pentecostais,
Evangélicas entre outras), que insistem em
desqualificar estes Seres, rotulando-os de
inferiores, de menor expressão e trevosos.



Percebam que até mesmo dentro dos
agrupamentos Umbandistas, Espíritas e
Espiritualistas, há uma distorção grande sobre
este tema, contribuindo para a “crucificação”
dos Exus. Alguns autores compararam eles aos
demônios da Goécia. A situação fica ainda mais
complicada, pois são representados através de
imagens de corpo vermelho, com pés de bode e
rabos em flecha, imagens estas que até hoje são
vistas em algumas Casas Espirituais.





Antes de descrevermos o que é um Exu
Guardião, vamos falar o que eles NÃO são:

Exu Guardião não é uma Consciência ou Ser
Espiritual que está aqui para fazer mal a
ninguém (encarnado ou desencarnado).

Exu Guardião não está aqui para tratar de
situações corriqueiras do dia-a-dia, tais como,
arrumar casamento, trazer pessoa amada na
palma da mão, oprimir sua vontade sobre
outrem.



Antes de descrevermos o que é um Exu
Guardião, vamos falar o que eles NÃO são:

Exu Guardião não se manifesta para falar
palavrão desqualificar outros Seres;

Exu Guardião não faz movimentação
energética em troca de algo (barganha);

Exu Guardião não se manifesta para tomar
marafo e fumar charuto, pois não traz mais
em seu psiquismo resquício de vícios
grosseiros.



Antes de descrevermos o que é um Exu
Guardião, vamos falar o que eles NÃO são:

Exu Guardião não vai em encruzilhada para
recolher ou receber despachos e oferendas;

Exu Guardião não orienta seus médiuns ao
desserviço mediúnico;

 Exu Guardião não utiliza de sacrifícios de
animais para manuseio destas energias em
detrimento de algo a ser almejado.



Agora poderemos começar a descortinar
este tema com mais profundidade

Zélio de Moraes, Médium precursor da
Umbanda, sob a batuta do Cabloco das Sete
Encruzilhada, informa-nos que Exu é um
trabalhador, ou melhor, um soldado (“Como na
polícia tem soldado, o chefe de polícia não
prende, o delegado não prende, quem prende
são os soldados, cumprem ordens dos
maiorais”).



Agora poderemos começar a descortinar
este tema com mais profundidade

Continua ele dizendo que: “O Exu é um espírito
que se encosta na falange, que aproveita para
fazer o bem, porque cada passo para o bem que
eles fazem vai aumentando a sua luz, de
maneira que quando desperto ele vai trabalhar
e Evoluir”.



O Exu Guardião, como toda e qualquer
consciência, está a serviço de uma Evolução
Espiritual do Planeta, que engloba tudo e todos.

Assim como nós encarnados que estamos em
evolução através da consciência vivificada, estes
irmãos e amigos também estão neste mesmo
fluxo de crescimento, reformulação interna ou
autoconhecimento rumo aos estágios em que
não mais necessitarão de vivenciar o ciclo de
renascimento e morte (Roda de Samsara).



Para nós aqui na Fonte de Luz, EXU GUARDIÃO é
um trabalhador da Luz a serviço das falanges do
Cristo, no cumprimento da chamada Lei. Como
dizia Zélio de Moraes, é o Soldado que faz com
que se cumpra a Lei.

Possivelmente agora, alguns de vocês devem
estar se perguntando então:

O que são então aquelas “entidades” que se
manifestam na Casa X, Y ou Z que eu frequento
ou frequentei?



Para esclarecer ainda mais, como descrito por
Robson Pinheiro, quando dividiu esses seres em
3 categorias, nós aqui, acreditamos ser pelo
menos 4 categorias de atuações distintas na
Linha chamada de Exu. Mas podem haver
outras, separadas é claro por faixas vibratórias:

Exus Superiores ou Exus Guardiões

Exus Intermediários

Exus Inferiores e
Quiumbas.



Exus Superiores ou Exus Guardiões (1:5)

São comprometidos com a aplicação das Leis
Maiores, não permitindo que consciências
inferiores hajam fora das faixas de frequência a que
estão circunscritas. O entrecruzamento destas
faixas, chamamos de Encruzilhadas.

Os Exus Guardiões desempenham a função de zelar
pela harmonia, evitando o caos. A presença destes
representantes da ordem atua como força
disciplinar nas regiões inferiores.



Exus Superiores ou Exus Guardiões (2:5)

São elementos de equilíbrio e não apenas
de defesa. É fundamental salientar a diferença. Sob
essa ótica, sua atuação limita-se à barreira do livre-
arbítrio das pessoas e comunidades.

Assumem o papel de instrumentos da Lei de Causa
e Efeito, impondo um limite àquilo que poderia
gerar um desvio mais evidente e profundo no
planejamento geral.



Exus Superiores ou Exus Guardiões (3:5)

Norteiam a aplicabilidade das Leis que regem todo
e qualquer trabalho espiritual. Estão sempre a
postos nos trabalhos para que a ordem e equilíbrio
se façam presentes ou o contrário, baseado naquilo
que se vibra ou quer alcançar com o trabalho.

Para se ter uma manifestação mais firme, atuante e
sem interferência, necessitam de Médiuns sem
vícios grosseiros e mais equilibrados
energeticamente.



Exus Superiores ou Exus Guardiões (4:5)
Quando se manifestam mediunicamente, utilizam
pouquíssima energia do médium, apresentando-se
de forma ordeira e silenciosa. Faz seu trabalho
utilizando a energia mental, o ectoplasma (energia
vital) e o Fluído Cósmico Universal para realização
das tarefas que lhe cabe. Ao término, deixa seu
“aparelho” equilibrado, purificando-lhe os corpos
que compõe o quaternário interior. Toda
manifestação é consciente, pois utiliza disto para
deixar impregnado no campo mental do médium a
necessidade sempre de melhora (Orar e Vigiar!).



Exus Superiores ou Exus Guardiões (5:5)

Fala pouco e age muito através do manuseio de
energias. As orientações são apenas repassadas
para nortear a caminhada espiritual dos
consulentes encarnados ou desencarnados.

São rudes, firmes mas acima de tudo, respeitosos
no trato com os irmãos menos felizes.

Trazem em seu porte avantajado e perfeito para os
moldes humanos, a ética, a moral, o amor e a
fraternidade.



Exus Intermediários (1:5)

Já tem consciência do processo de evolução ao qual
estão inseridos e por este motivo, estão inclinados à
prática do bem, apesar de ainda trazerem
resquícios dos desequilíbrios acumulados durante
anos ou séculos de atuação como Exus Inferiores.

Ainda trazem em seu psiquismo a necessidade de
barganha em alguns casos. Tem dificuldades em
respeitar a Lei de Causa e Efeito e querem por
vezes, interferir energeticamente em prol daqueles
que lhes procuram, sem mensurar os efeitos.



Exus Intermediários (2:5)

Quando manifestados, precisam ainda de sorver
fluídos deletereos mais densos, que são
proporcionados ou disponibilizados por médiuns
que com estes tem afinidade vibratória.

Ainda trazem em seus campos mentais a
necessidade de absorver através de seus médiuns a
ingestão de bebida alcóolica (marafo) e uso do
charuto ou cigarros para realizarem os trabalhos a
que se propõem realizar.



Exus Intermediários (3:5)

Quando se manifestam mediunicamente, ainda
necessitam de um quantum energético considerável
do médium, apresentando-se de forma a chamar
atenção e com gargalhadas. Quando são
requisitados pelos encarnados, fazem seu trabalho
necessitando, em alguns casos, de barganha
(despachos e outros). Nestes casos, tem “Médiuns”
que aproveitam para auferir lucro, dizendo que é
para o “Exu”, mesmo que a intenção seja para o
bem.



Exus Intermediários (4:5)
Por ressonância, seus médiuns ainda estão sob o
julgo de fluídos grosseiros, o que facilita a afinidade
com estas consciências num processo de
crescimento mútuo (médium e trabalhador
espiritual). Ao final do processo mediúnico, deixa
seus “Cavalos” ainda com resquícios, muito mais
por afinidade de pensamentos e vibrações. Apenas
poucas manifestações se dão de forma
inconsciente. Gostam de dar recado e suscitam em
seus medianeiros a necessidade de NÃO trabalhar,
quando são confrontados.



Exus Intermediários  (5:5)
Fala muito e ainda precisam de artefatos (além dos
já citados, pólvora) para transmutar energias.
Geralmente estas falas ainda estão viciadas de
orientações para situações do dia-a-dia.

São rudes, firmes, às vezes desrespeitosos no trato.
Mas já traz encoberto nesta dureza a necessidade
de auxiliar para ser auxiliado.

Trazem no porte avantajado algumas imperfeições
perispirituais, fruto ainda da necessidade de
correções de posturas ética, moral e espiritual.



Exus Inferiores (1:4)

Apesar de já terem consciência do processo de evolução
ao qual estão sujeitos, atuam ainda como Agentes do Mal
na grande maioria das vezes sob ordens de outras
consciências que os manipulam (Magos Negros,
Cientistas das Trevas e Falanges do Mal).

 Se encontram ressonância no médium que lhe cabe como
instrumento, vai procurar manter os desequilíbrios no
campo psíquico, para não perder o “Cavalo” que lhe dá a
cela para a cavalgada à dois. Neste caso em questão, os
vícios grosseiros (bebidas alcoólicas, cigarro, sexo
desviado e sem amor, drogas de qualquer natureza).



Exus Inferiores (2:4)

Quando se colocam “à prática da caridade” o fazem
sempre esperando algo em troca (barganha). Se é
solicitado algo para prejudicar alguém, o fazem com
prazer e ganham duas vezes, pois, aprisionam quem
solicitou, bem como, o médium que lhe serve de
instrumento. Por questões de baixa consciência, não
está nem ai para a chamada Lei de Causa e Efeito.
Muitos destes procuram ludibriar e manter os médiuns
e seus consulentes sob suas teias energéticas, rasgando
elogios e falando somente aquilo que a pessoa gostaria
de escutar.



Exus Inferiores  (3:4)

Quando se manifestam mediunicamente, utilizam de vasta
energia do médium, apresenta-se de forma espalhafatosa e
com palavras de baixo calão em consonância perfeita como
“Cavalo” que lhe serve de Médium. Quando se passam por
trabalhadores da Luz, faz seu “trabalho” drenando a
energia vital do médium, deixando-o sob o efeito das
energias, pois no período do sono noturno, irá utiliza-lo
quantas vezes for necessário para obtenção de seus fins
escusos. Fazem pactos de sangue com encarnados, regidos
por leis e regras oriundas das faixas de frequências mais
densas (simbiose – um serve o outro) A grande maioria das
manifestações ocorrem sem a consciência do médium.



Exus Inferiores  (4:4)

 Falam muito e sem escrúpulos, atuando no campo mental
daqueles que lhe dão guarita, em ressonância com a faixa
vibracional desequilibradas (internas) dos médiuns e
consulentes (personalidades múltiplas dissociadas e
esporadicamente as personalidades múltiplas rebeladas).

 São rudes, truculentos na manifestação, totalmente
desrespeitosos no trato e interessado na maioria das vezes
em se dar bem e fluir a energia daqueles que dele se
aproxima.

 Trazem grande a imperfeições em seus corpos
perispirituais, devido as faixas vibracionais que atuam.



Quiumbas (1:4)
 São entidades simplesmente desordeiras, sem
nenhuma consciência de seus atos. Só quer prejudicar.

Atuam geralmente nos médiuns invigilantes, em
momentos em que ocorre um entorpecimento do
mesmo, através do uso de drogas, álcool ou qualquer
outro instrumento que faça o mesmo entrar em estado
alterado de consciência. Geralmente expõe o
medianeiro a situações vexatórias, para criar assim,
uma resistência à mediunidade.

Estão ligados 24 horas por dia, com a finalidade de
drenar a energia vital, porém, sem “danificar demais”.



Quiumbas (2:4)

Quando se manifestam mediunicamente, tem apenas a
intenção de interferir, prejudicar, ludibriar, causar
medo, desconfiança, desequilíbrio e desarmonias de
toda a sorte. Geralmente estão sob ação de
Consciências Espirituais de baixa frequência, porém de
alto poder de manipulação (Magos Negros e Cientistas
das Trevas). Sugam toda a energia vital do médium,
sem dar chances para que a consciência corpórea atuar.

Raríssimas vezes permite que o encarnado que lhe
serve de Cavalo tenha consciência. Toma a consciência.



Quiumbas (3:4)
Não trazem nenhuma consciência da Lei de Causa e
Efeito. Vivem sob forte julgo de opressores
(consciências do mal) e com medo, repassando isto.

Quando incorporados, utilizam de chingamentos e
desqualificação de toda sorte. Passam-se por falanges
conhecidas (Exu Tranca-Rua, Exu Caveira, e outros),
pois são orientados a procederem desta forma, para
desqualificar o trabalho Umbandista, Espírita ou
Espiritualista de toda sorte, pois sabem que através
destes trabalhos, podem ser alcançados e terem
desmanteladas os antros das trevas profundas.



Quiumbas (4:4)
Ameaçam e procuram intimidar buscando envolver os
consulentes, para posteriormente sugar a energia vital.

Fala muito e não diz coisa com coisa. Há uma
alternância grande entre PM´s rebeladas e estas
consciências (várias). Causam grande enfraquecimento
mental, ocasionando as chamadas obsessões
complexas (Fascinação, Subjugação e Possessão).

 São muito rudes, totalmente desrespeitosos no trato e
interessado apenas em causar mal.

 Apesar de simularem, trazem grande a imperfeições em
seus corpos perispirituais.



Não queremos aqui de forma alguma
desqualificar qualquer Ser que se intitule um
EXU, nem mesmo entrar em confronto com
Seitas, Casas ou Trabalhadores da Última Hora,
mas acreditamos que agora, com um pouco
mais de informação, vocês possam melhor se
situar e compreender que todos esses estão em
processo de crescimento, assim como nós,
encarnados.

Conhecereis a Verdade e ela vos liberta!



Para se ter uma idéia mais abrangente ainda do
que é um Exu Guardião, passaremos um vídeo
que encontra-se no youtube. O Médium que
apresenta é Robson Pinheiro, autor de vários
livros discorre sobre a atuação destes Seres
(Exus Guardiões). Encontra-se no endereço
abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=wMiZU2A
UwM0

https://www.youtube.com/watch?v=wMiZU2AUwM0


Como médium (intermediário) entre o plano físico e
dos espíritos, como fazer para se ligar a estes
trabalhadores da luz (Exus Guardiões)?
 Manter padrão vibracional elevado.

 Sem vícios grosseiros (bebida alcóolica, fumo, drogas ou algo que faça
você entrar em estado alterado de consciência).

 Vivenciar em sua vida a máxima do Cristo: “Não querer para o outro,
aquilo que você não quer para você”.

 Vigiar e Orar sempre!

 Se juntar a outras consciências encarnadas que vibram dentro da
tônica preconizada pelo Mestre Jesus, quando dizia que “É dando
que se recebe”.

 Se colocar apenas como instrumento desta Lei Maior para que seja
feita a vontade desta Energia Criadora (Deus).



Conhecer a si mesmo é 

esquecer de si mesmo!
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