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(Conto)
Foi durante a devastadora epidemia co-

nhecida sob a denominação fatídica de
“gripe espanhola”. A residência estava
repleta de parentes deitados nas camas
e no chão. Só havia uma pessoa que não
fora atingida pelo mal: a dona da casa –
senhora magra, de aparência frágil, mas
de energia invulgar.

– Tenho fé em Deus que não apanha-
rei essa doença. Não hei de ficar doente.
Não posso ficar doente. Se eu adoecer,
quem tratará de vocês?

E a dinâmica senhora ia aos fornece-
dores, em busca de alimento: do escasso
alimento a que a cidade estava reduzida,
naquela época de angustiosa calamidade
pública. E cuidava ativamente de todos
os enfermos de sua casa, transformada
em enfermaria. E emendava as noites com
os dias, no afã de salvar os seus entes
queridos. E reagia mentalmente para so-
brepor-se à depressão causada pelas ce-
nas macabras e as lamentações pungen-
tes que via e ouvia pelas ruas.

O resultado é que esta senhora – a mais
franzina pessoa dentre os componentes
da sua família – não foi contagiada pela
terrível epidemia que tantas vidas huma-
nas ceifou. Nem sequer sofreu o mínimo
sintoma da “espanhola”. No entanto, não
tomou nenhum remédio, nem se valeu de
qualquer outra precaução para evitar o

contágio. Triunfou unicamente pelo pen-
samento, revestido da máxima energia.

Esse conto, fundamentado em fato ve-
rídico, serve para demonstrar o quanto é
poderoso o pensamento positivo, princi-
palmente quando manejado com firme
energia e absoluta fé em Deus, conjuga-
das com os mais puros sentimentos de
Altruísmo. Aponta, igualmente, a chave
moral-espiritual para obter um grande pre-
ventivo contra as epidemias que, de quan-
do em quando, flagelam as populações.

Esse preventivo será tanto mais pode-
roso quanto maior for o estado de prepa-
ração mental e de evolução espiritual do
seu possuidor. Daí a vantagem de estar-
mos sempre “em dia” com o nosso Pro-
cesso (individual e coletivo) de Evolução
Mental-Espiritual, cultivando, incessante-
mente, os pensamentos construtivos e

NA TERCEIRA PÁGINA

CONTRA AS EPIDEMIAS
positivos. Daí a necessidade de nos em-
penharmos, constantemente, para evitar
a anemia psíquica em que se debatem
tantos Seres Humanos, vítimas de mor-
cegos mentais, que são os pensamentos
negativos e destrutivos.

Vem, a propósito, a exortação de
Cristófilo: “Não permitas que o teu san-
gue espiritual seja sugado pelos vam-
piros dos pensamentos negativos e
destrutivos. Absorve e assimila, metó-
dica e constantemente, os pensamen-
tos superiores (positivos e construti-
vos), cuja luz redentora afugenta es-
ses tenebrosos vampiros”.

Aflora, também, à memória o célebre
aforismo de Pitágoras: “O homem é mor-
tal pelos seus temores e imortal pelos
seus anelos”

SALVANDO AS CONSEQUÊNCIAS
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MISERICÓRDIA
Sergio de Almeida Alves

Theolyra Terra
Quando alguém fica curado de uma doença grave, costuma-se

dizer que foi um Milagre. Mas, na realidade, foi a consequência do
merecimento daquela pessoa. Esse merecimento é muito mais
agraciado por Deus, quando a Criatura realiza um Processo de
Evolução Ativa e Consciente, que a leva a autodirigir-se para
conseguir ter uma vida mais útil a si mesma e a seus semelhantes.

Nosso Mestre Cristófilo Nageo afirma: “Não há milagre que se
possa comparar ao desenvolvimento e aprimoramento das
faculdades espirituais”. A palavra-chave desse Ensinamento é
Milagre que expressa um acontecimento divino extraordinário, uma
verdadeira bênção divina.

Através da Revelação Verológica de que cada Ser Humano
possui um Sistema Psicológico, composto de Sete Órgãos
Psicológicos, com suas Faculdades e Manifestações Espirituais
correspondentes, ocorre um Grande Milagre da Vida, porque
passamos a ter Humildade Verdadeira para reconhecer nossos
defeitos e aprimorar nossas qualidades, de forma consciente.
Consequentemente, passamos a nos compreender mais
profundamente e a conviver melhor com todos os que nos cercam
em qualquer ambiente, seja homogêneo ou heterogêneo. Esse é o
grande segredo para nos sentirmos mais felizes.

À medida que o Evolucionista vai se ajustando aos imperativos
das Leis Eternas, passa a entender que não pode transgredi-las,

alcançando uma Enorme Paz Interior que o leva a diminuir, pouco a
pouco, os sofrimentos físicos ou morais. Conclui-se, portanto, que
não há maior Milagre do que o Desenvolvimento e Aprimoramento
das Faculdades Espirituais, porque nos prepara para nossa
libertação dos pensamentos inferiores, afastando os acontecimentos
desagradáveis, através da realização desse Processo dinâmico e
elevado. Isso porque estudamos, compreendemos e realizamos os
Ensinamentos Redentores dos grandes Mestres de Sabedoria
Suprema, sobretudo, os de Jesus Cristo, que norteiam a nossa vida,
de modo tranquilo e seguro.

Mesmo diante das experiências mais delicadas, internas ou
externas, conseguimos, sempre, atinar com a maneira adequada
de enfrentá-las e vencê-las, porque o Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento do nosso Processo Evolutivo funcionam como uma
bússola que dirige a nossa vida e nos fortalece todos os dias.

Sentimo-nos mais confiantes ainda com as palavras do nosso
Mestre Cristófilo Nageo que nos advertem: “Quem realiza esse
processo, observando lealmente as recomendações da
Verologia, poderá, até mesmo, completar a sua peregrinação
evolutiva, alcançando os mais elevados graus da verdadeira
espiritualidade, para sua própria felicidade e para o generoso
auxílio de seus semelhantes”.

As Leis Eternas não deixam de aplicar suas correções, mas
aplicam, gradativamente, aumentando ou diminuindo de intensida-
de de acordo com a transformação do Ser Humano. Mas, a intensi-
dade de suas correções já foi precedida com redução de suas pe-
nalidades e até a suspensão transitória ou definitiva, quando julga-
ram necessário e oportuno, tal a Divina Sabedoria com que obser-
vam as aplicações e as transformações, através do comportamen-
to de quem está sendo corrigido.

Quando as Leis Eternas observam que o Ser Humano está se
modificando, resolvem deixar os seus movimentos inteiramente
desembaraçados para ver se está totalmente transformado, para
deixá-lo caminhar sozinho. Mas, se por acaso, o corrigido voltar ao
estado débil, reverterá à sua responsabilidade todos os seus er-
ros, decorrentes de suas fraquezas e debilidades. É lógico que a
Misericórdia Divina considera a falta de conhecimento pelo Ser
Humano dos ditames das Leis Eternas, mas não deixa de corrigi-lo
e transformá-lo, com atenuantes.

Cristófilo Nageo nos diz: “As Leis Eternas atuam com excelsa
Misericórdia, já porque reduzem ao mínimo as suas penalida-
des, já porque as suspendem, transitoriamente ou definitiva-
mente, quando julgam necessário e oportuno, tal a Divina Sa-
bedoria com que observam as aplicações e o comportamento
de quem está sendo corrigido.”

Portanto, cabe, exclusivamente, ao rigor das Leis Eternas tal ta-
refa de corrigir as Criaturas que ainda estão no Estado Psicológico
ou Espiritual inferior, caracterizado pela evolução passiva e incons-
ciente.

Outro aspecto da Misericórdia, transmitida pelo Mestre Cristófilo
Nageo: percebendo que alguém não está procedendo em confor-
midade com os regulamentos da Fraternidade Verológica, deve-
mos alertá-lo para a sua observância, para que não nos tornemos,
sem querer, coniventes com ele. Esse toque de alerta deve ser feito

com Perdão, Verdade, Paciência, Energia Serena, Humildade Ver-
dadeira e Reta Justiça, na certeza de que essa atitude nos dará
força e coragem, não deixando nos preocuparmos se a Criatura vai
ficar aborrecida conosco. O importante é fazer com que a correção
venha através do seu próprio Discernimento, evitando que chegue
ao ponto de ser corrigida pelas Leis Eternas que poderiam diminuir
ou cassar seu Livre Arbítrio, através de sofrimentos morais e físi-
cos.

Esse Ensinamento de Cristófilo Nageo nos dá uma base para
penetrarmos mais profundamente no Ensinamento do Divino Mes-
tre Jesus Cristo sobre a Misericórdia, que diz o seguinte: “Bem
aventurados os misericordiosos porque eles alcançarão mise-
ricórdia”.

Os Ensinamentos de Jesus Cristo são todos muito profundos.
Embora possam parecer, de uma certa forma, indecifráveis, a Ci-
ência Verológica nos oferece a oportunidade de desenvolvermos
uma compreensão dos Mestres de Sabedoria Suprema, que são
Espíritos muito evoluídos, através de um Método de Evolução Ativa
e Consciente, ao alcance de qualquer grau de instrução, religião,
credo, caminho político ou científico, formando um campo neutro,
para que todos os Seres Humanos bem intencionados, sem exce-
ção, possam, com segurança e simplicidade, desenvolver, aprimo-
rar e harmonizar seu Sistema Psicológico.

Como podemos observar, não só no Ensinamento do Mestre
Cristófilo Nageo, como no Ensinamento do Mestre Jesus, com a
ajuda do Método Verológico, tornou-se possível compreender a con-
cepção da VERDADEIRA MISERICÓRDIA.

Caríssimos leitores(as) do Jornal Verologia: você também pode
chegar a outra compreensão, ainda mais profunda, sobre a Miseri-
córdia, simplesmente fazendo parte desta Fraternidade da atuali-
dade, alcançando uma Verdadeira Felicidade que nada e nem nin-
guém pode destruir.
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Todas as nossas decisões e todos os atos praticados sofrem,
inevitavelmente, uma consequência positiva ou negativa, dependen-
do da natureza dessas decisões. Para decidirmos com acerto, te-
mos que buscar um estudo que equilibre nossos pensamentos, pa-
lavras e atos.  Esse estudo existe, é o estudo da Ciência Verológica
que nos ensina, de maneira simples, como triunfar, sempre, em nos-
sas decisões.

Cada um de nós nasce com um dom diferente que nos distingue
uns dos outros, até por determinação genética. Não podemos e nem
devemos deixar esse dom morrer em seu nascedouro, ao contrário,
temos a possibilidade de desenvolvê-lo, de maneira superior e ade-
quada, de modo que irá beneficiar, primeiro. a nós mesmos e, de-
pois, a todos que nos cercam.

Esse Estudo, ao qual me referi. é uma bússola que norteia nos-
sos passos, à semelhança de uma mãe carinhosa, protegendo seu
filho de todo mal. Aprender a saber viver a vida de maneira acertada
faz toda a diferença, encaminha-nos a trilhar o Melhor Caminho. Além
do mais, afasta-nos de desnecessários sofrimentos físicos ou mo-
rais.

Os sofrimentos são consequências inevitáveis de tudo que
vivenciamos, consciente ou até inconscientemente. Vamos atentar
para isso. É claro que, quando agimos mal, mesmo que seja para
proteger isso ou aquilo, ou seja, com a melhor das boas intenções,
não escapamos de sofrer as consequências. Acontece de não en-
tendermos o porquê daquele resultado negativo.

Vou me explicar melhor: se eu for ofendido e, para não “criar caso”
ou por recear melindrar alguém deixo passar em branco, isso fica
entendido, por quem nos ofendeu, que está certo e, da próxima vez,
virá com uma carga maior. Isso vai crescendo, como uma bola de
neve, transformando-se até em uma barreira intransponível.

Vale ressaltar, que a ausência da nossa reação vai contribuir para
que o outro prossiga, sempre, com sua atitude ofensiva.  Não pode-
mos nem devemos ser passivos diante do mal, para não nos tornar-
mos coniventes com ele e, senão, com certeza, sofreremos as
consequências. A nossa correta reação, entretanto, tem que ser feita
em momento oportuno e, o que é de capital importância, feita com
Energia Serena.

Outro aspecto é que temos que reconhecer a nossa parcela de
culpa, para termos a oportunidade de nos reciclar.  A vida possui al-
guns meandros ou labirintos e temos que estar atentos e preparados
para analisá-los, entendê-los e Salvar as Consequências.

Estejamos sempre positivos, participativos no sentido de ajudar a
quem possa precisar.

O Amor e a Alegria são características necessárias para um viver
harmonioso, porque a ausência deles adoece a alma e, como
consequência natural, aparecem as doenças no corpo.

Pensando melhor, a Alegria e o Amor são frutos de um conteúdo
positivo, bem estruturado espiritualmente, o que nos conecta com os
Espíritos Superiores, portanto nos eleva e, como consequência, cres-
cemos na nossa Evolução.

Por esse breve relato, já deu para avaliar o quanto é benéfico o
Estudo Verológico e o quanto nos encaminha para uma conexão per-
feita com a Consciência Divina. Promove, continuamente, uma trans-
formação para melhor em nossos pensamentos e sentimentos que
se convertem em equilíbrio, plenitude e, consequentemente, saúde
total para o nosso corpo.

Chegamos a uma conclusão lógica e inteligente: esse Estudo
Magistral é Curativo, porque nos cura do mal que outrora alimenta-
mos, por longo tempo, mas também é, sem dúvida, Preventivo, pois
age como se fora uma vacina.   Ele cura e previne de tudo que é
negativo, Salvando das Consequências nefastas que iriam atrope-
lar todas nossas atividades, deixando sequelas irreparáveis.

Reflita sobre isso e alcançará uma dedução plausível: realizar o
quanto antes esse Estudo e dar a você mesmo o melhor dos Pre-
sentes — uma FELICIDADE COMPLETA E VERDADEIRA.

Theonilze Terra Pimenta Sônia Maria Villela dos Anjos

JUVENTUDE NA

Durante sua existência terrena, o Ser Humano passa por
etapas bem distintas: é criança, torna-se adolescente, depois
adulto e atinge, finalmente, a Terceira Idade. Desde que a
sonhada longevidade tem sido alcançada, como consequência
dos progressos médicos e científicos, essa última fase tor-
nou-se muito discutida e prestigiada. O termo “velho”, com
significado, muitas vezes pejorativo, foi substituído por “ido-
so” e “velhice”, atualmente, é palavra evitada e, em seu lugar,
é usada a expressão “melhor idade”. A média de vida da po-
pulação aumenta e, como resultado, novas oportunidades se
abrem a negócios e serviços voltados para esses consumido-
res.

Entretanto, apesar da nova maneira com que a pessoa,
nessa fase, é olhada, muitas delas entregam-se à inércia e ao
desânimo. Isso porque procuram manter a saúde corporal,
mas não cultivam seu Interior. Vivem convencidos de que en-
velheceram e não têm mais nenhum objetivo a alcançar neste
Mundo.

A Verologia nos ensina, entretanto, que cada um pode man-
ter sua Juventude, realizando, de forma Ativa e Consciente,
um Verdadeiro Processo Evolutivo. Em qualquer época da
vida, podemos aprender a aprimorar nossa Mente, a preenchê-
la com o estudo e a compreensão dos Melhores Ensinamentos
e das Leis Eternas, para poder praticá-los, desenvolvendo o
Amor a Deus e ao próximo e irradiando, à nossa volta, vibra-
ções e pensamentos bons, construtivos, positivos, nobres e
transcendentes.

 O Processo Evolutivo leva esse trabalhador, mesmo na Ter-
ceira Idade, à aquisição de uma nova visão da vida, de si
próprio e dos seus semelhantes. Aprende a Verdadeira Sabe-
doria, vinda de Deus e legada a nós pelos Grandes Guias da
Humanidade, sobretudo Jesus Cristo. Sente a Alegria Espiri-
tual de quem, olhando para trás, vê o quanto se transformou,
vencendo inimigos internos tais como: vaidade, egoísmo, co-
modismo, intolerância e tantas outras debilidades que o preju-
dicavam e frequentemente o faziam infeliz. Seus medos e an-
siedades são substituídos por coragem e confiança em Deus.
Torna-se apto a prestar ao seu próximo o melhor auxilio, que
são as Orientações Espirituais. Enfim, ao desenvolver seu
Mundo Interno, que vai ficando, cada vez mais, rico, ilumina-
do e rejuvenescido, o idoso não conhece a “velhice” e a “ina-
tividade”.

Essa realização é ininterrupta, durando até o último dia de
nossas vidas. Quanto mais vivermos, mais oportunidades te-
remos para aumentar o grau de Aprimoramento de nosso Es-
pírito. Longe da decrepitude, o idoso, que cultiva suas Prerro-
gativas Espirituais Superiores, encontra a Verdadeira Alegria
de uma vida produtiva para ele mesmo e para os que o cer-
cam, que são beneficiados, não só por sua Sabedoria e sua
Juventude Espiritual mas, também, pelo seu   exemplo de
vida.

O Mestre Cristófilo Nageo nos afirma: “Só há juventude
com Alegria Espiritual. Só há Alegria Espiritual com Evolu-
ção Transcendente. Quanto maior for o estado evolutivo,
mais acentuada será a juventude, que não é um privilégio
dos adolescentes”.

TERCEIRA IDADE
SALVANDO AS

CONSEQUÊNCIAS
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Estamos em Pandemia. Poderia ser só uma fra-
se, com ponto final, finalizando uma afirmação direta
e encerrada em si mesma. Mas, não é. A Pandemia
traz, em seu bojo, alterações humanas e sociais a
nível mundial. Essas alterações e mudanças, mes-
mo radicais, a curto e longo prazo, que não se sabe
ainda nem quais serão daqui a semanas ou meses:
mudanças sociais, higiênicas, econômicas e cultu-
rais. O que a maioria da Humanidade não percebe é
a Mudança Espiritual que essa Pandemia nos
exige. Tenho observado as manifestações de ódio,
desprezo, condenação, entre tantas outras, surgidas
a partir dessa situação em que nos encontramos.

Ninguém, ou muito poucos, parou para encontrar
as causas que levaram a humanidade a sofrer essa
Pandemia. Isso porque não há causa sem efeito,
como já sabemos. E, menos ainda, se propuseram a
entender qual o objetivo a ser alcançado.

Na minha compreensão atual, o Homem chegou
ao maior ponto de distanciamento do Criador. Sendo
feito à Sua Imagem e Semelhança, esqueceu-se da
obrigação do desenvolvimento das virtudes, envai-
deceu-se de seus avanços tecnológicos e
biomédicos, sem perceber que tudo o que faz e al-
cança só o faz com a permissão de Deus.

O Homem se acha tão poderoso, que menospreza
as outras criações de Deus: a natureza, os animais
e até sua própria espécie, se for em prol de seu lucro,
satisfação ou vaidade. Povos exploram e subjugam
outros povos. E o fazem também com seu próprio
povo, distinguindo, entre classes ou etnias, os que
merecem e os que não merecem dignidade.

No meu entender, a Pandemia, uma parada força-
da, veio para nos obrigar a pensar, em nossos acer-
tos e erros, em nosso compromisso com o desenvol-
vimento de nossas virtudes, em como estamos nos

Thamyris Conceição Macedo

comportando perante essa sociedade, afastada dos
Ensinamentos Superiores e da Vontade do Pai.

Segundo os Estudos Verológicos, não basta ha-
ver uma Civilização Geográfica, Técnica ou econo-
micamente desenvolvida, mas é necessário que toda
Civilização seja Espiritualmente desenvolvida tam-
bém, sob pena de se autodestruir, como vimos ao
longo da História da Humanidade. E, é evidente que
a humanidade não só não alcançou esse estado de
Civilização Espiritual, como, pior ainda, tem se afas-
tado de Deus, a passos largos através dos tempos.

Nosso Mestre Cristófilo Nageo afirma: “...é fácil
concluir que a Humanidade ainda não chegou
ao estado de Civilização Espiritual a que deve-
ria ter chegado, porque a maioria não deu aos
Ensinamentos dos Excelsos Mestres a dose de
atenção que deviam ter dado. Daí as
consequências, profundamente lamentáveis,
desse extravio, consequências que há muitos
séculos vêm trazendo a Humanidade em cons-
tante desassossego e frequente sofrimento.”

Se conseguíssemos dar atenção e tentássemos
seguir, minimamente que fosse, a apenas, o maior
dos  Ensinamentos sobre o Amor, a humanidade
estaria um pouco menos sofrida. Trata-se do maior
Mandamento deixado por Jesus Cristo: ̈ Amarás o
Senhor, teu Deus, de todo o seu coração. De
toda a sua alma e de todo o seu entendimento”
e ainda: “Amarás o teu próximo como a ti mes-
mo.”  Não se trata do  amor comum, mas o Amor
Divino, que transcende as barreiras geográficas,
raciais, sociais, políticas e qualquer outra criada
pelo homem. O Amor que traz em si a Misericórdia,
Compaixão e Fraternidade, a União e tantas outras
prerrogativas necessárias a uma Verdadeira Civili-
zação.

E-mail: verologiaace@gmail.com




