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Cristófilo Nageo(Diálogo)
Diz o experiente ancião – devotado estu-

dioso do Velho e do Novo Testamento – ao
professor Parsifal:

– Transcendentes, impressionantes e pro-
féticas são as seguintes palavras do Evan-
gelho Cristão, como que desafiando o
discernimento, convidando o espírito huma-
no a meditá-las com o máximo empenho e
seriedade:

“Assim como o joio é queimado no
fogo, assim será no fim do mundo. O Fi-
lho do Homem enviará Seus Anjos e eles
ajuntarão do Seu Reino tudo o que serve
de pedra de tropeço e os que praticam a
iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de
fogo; ali haverá choro e ranger de dentes.
Então, os justos brilharão como o Sol no
Reino de Seu Pai. Quem tem ouvidos,
ouça.” (Evangelho de São Mateus –
cap.13 – versículos 40 a 43).

– Eu gostaria que o senhor me dissesse
o que pensa sobre este Ensinamento.

– Jesus Cristo falava, às vezes, em for-
ma alegórica. Assim, não é fácil chegar,
pela interpretação desses versículos bíbli-
cos, a uma conclusão categórica sobre o
sentido da advertência.

– O fim do mundo, ali referido, significará
a destruição da Terra?  Ou uma fase final de
sublimação em que, daí por diante, e para
sempre, o Bem sobrepujará o Mal no plane-
ta que habitamos?

– Seja como for, meu bom amigo, a in-
tuição está a indicar-nos que surgirá, afi-
nal, uma época em que os Seres, realmen-
te sinceros e dignos, poderão viver
tranquilos, neste mundo, e conseguir o
máximo de realizações espirituais dentro
do mínimo tempo, sem que os seus mais
elevados propósitos sejam enfraquecidos
ou procrastinados pelos agentes do Mal.

– Que se poderia fazer para alcançar, o
mais breve possível, essa época ideal?

– Logicamente, esse notável aconteci-
mento, essa Radiosa Aurora deve ter como
fase preparatória um período de profícuo e
intenso trabalho em prol da evolução mo-
ral-espiritual da Humanidade, em que o es-
tímulo entre por muito no esforço de cada
um, em que as Criaturas a isso acessíveis
se empenhem ardorosamente na assimi-
lação e prática de pensamentos nobres e
construtivos, máxime dos reconhecidamen-
te divinos – de alto poder transformador.

– Qual a Fonte de Sabedoria Superior
que deveríamos tomar como ponto de apoio
para essa alavanca espiritual com que darí-
amos novo impulso evolutivo à Humanida-
de?

– Não sei que haja recurso mais acon-
selhável para a consecução desse
desiderato do que o de estudar, meditar,
compreender e realizar os Ensinamentos
de Jesus Cristo – sempre atuais porque
eternos!  O Cristianismo é o fulcro incom-
parável e indestrutível em que apoiaremos
a alavanca idealizada pela nossa intuição!

– Arquimedes – o grande sábio grego, o
maior geômetra da sua época – dizia ao
exaltar sua teoria da alavanca, que “não pe-
dia senão um ponto de apoio para levantar
o mundo”. Parece que nós já não precisa-
mos pedir esse ponto de apoio, não é ver-
dade, professor?

– De fato, porque estamos convictos de
o havermos encontrado no Cristianismo.
Nesse fortíssimo fulcro apoiaremos nossa
alavanca para levantar, não o globo
terráqueo, mas o mundo mental dos ho-
mens, ora afundado e sumido entre as nu-
vens da incompreensão e do indife-
rentismo!

– Estou solidário com essa convicção e
esse entusiasmo, professor. Mas assalta-me
uma interrogação. Será que os Seres Hu-
manos da atual geração, tão propensos a
inovações e modernismos, acreditarão que
o Cristianismo Secular poderá oferecer esse
potente ponto de apoio?

– Com a força da nossa convicção, da
nossa lógica e, sobretudo, da nossa fé, ha-
veremos de levá-los à compreensão des-
sa verdade. Sim, porque estão comprova-
dos, através de muitos séculos e gerações,
o valor inexcedível e a autoridade incontes-
tável dos Ensinamentos Redentores que,
por conterem a força vivificante do Verbo
Sol, constituem a sólida estrutura dessa
Doutrina Imortal que é o Cristianismo!

– Como conseguiremos que os indiferen-
tes aos Ensinamentos Cristãos, ou os que
os estudam de modo superficial, passem a
interessar-se vivamente por eles?

– Convencendo-os, de modo fraternal e
persuasivo, da necessidade de identificar-
se profundamente com eles. Para que esse
trabalho produza o máximo de resultado
positivo, imprescindível se torna a utilização
de métodos especiais, já individualmente,
já em frequentes reuniões, de maneira a que
cada um possa chegar a convicções inaba-
láveis – geradoras da Fé Consciente e do
Renascimento Espiritual!

– Mas, nessas investigações individuais
e coletivas, ficaremos limitados aos manda-
mentos cristãos?

– Penso, meu amigo, que não devem ser
desprezados os conceitos reformadores
que, embora não sejam contidos no Evan-
gelho Cristão, se ajustem aos princípios bá-
sicos estampados nesse Código de Moral,
e contribuam para a lapidação das imper-
feições humanas.
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Sergio de Almeida Alves

No Ensinamento a seguir, podemos sentir o quanto o Rabi da
Galileia é científico, simples e profundo. Por isso, o Mestre
Cristófilo Nageo se refere ao Divino Mestre Jesus Cristo, como o
Maior Psicólogo de todos os tempos na face da Terra.

Diz Ele, em um de seus enigmáticos Ensinamentos: “A candeia
do corpo são os olhos; de sorte que, se os teus olhos forem
bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos fo-
rem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz
que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas!”

Para que se possa compreender o principal objetivo e finalida-
de deste Ensinamento, é imprescindível extrair o Simbolismo das
palavras chaves, ou melhor, traduzi-las do sentido material para
o sentido espiritual, psicológico, ou verológico, na minha compre-
ensão atual.

Candeia – Materialmente é uma lamparina da antiguidade. No
sentido psicológico é a mensagem inferior ou superior que o Ser
Humano aprendeu e memorizou no decorrer de sua vida desde o
seu nascimento e que transmite, através dos atos, de palavras
faladas e escritas.

Corpo – Nós somos possuidores de dois corpos, um fisiológi-
co, que é o corpo físico e o psicológico, que é o espírito ou alma.
Nesse é que se armazenam todas as informações que aprende-
mos ao longo de nossas vidas. O corpo físico é o veiculo através
do qual a alma ou espírito se manifesta.

Olhos – Fisiologicamente todos nós sabemos que é um órgão
físico que permite ver. No sentido espiritual, é a capacidade de
entender e compreender, de acordo com o estado de espírito e
dos conhecimentos adquiridos.

Luz – Materialmente, é a luminosidade que permite ver tudo
que está em nosso redor. Psicologicamente, são os Conhecimen-
tos Transcendentais e Supremos, transmitidos pelos Mestres
de Sabedoria Suprema, para esclarecer, estimular e reanimar toda
a Humanidade, dando forças para alcançar o desenvolvimento,
harmonia e Equilíbrio Psicológico.

Trevas – Materialmente é escuridão. Psicologicamente é a au-
sência total de Conhecimentos Superiores, Transcendentais
e Supremos. É o estado de domínio total dos piores pensamen-
tos, criados pelo próprio homem, devido ao mau uso do Livre Arbí-
trio que Deus lhe concedeu.

Portanto, após esta tradução, podemos compreender o seguinte
das palavras do Divino Mestre:

– “A candeia do corpo são os olhos; de sorte que, se os
teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz” – O maior
exemplo de Luz, ou melhor, de Sabedoria Transcendental e Su-
prema, é o Divino Mestre Jesus Cristo que comprovou, através
de Seus Exemplos e dos Seus Ensinamentos, deixados para toda
a Humanidade ao longo de sua vida.

– “Se, porem, os teus olhos forem maus, o teu corpo será
tenebroso” – Ou seja, se muitos dos pensamentos de sua mente
são inferiores, entram em choque com o Espírito, promovendo um
estado de temor, insegurança, angústia, ansiedade,
suscetibilidade, decepção e de sofrimento moral e físico, trazen-
do, como consequência, as mais variáveis doenças para o corpo
físico e o espírito.

– “Se, portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes
serão tais trevas!” – Ou seja, se os pensamentos que habitam a
mente forem os piores, a criatura humana neste estado de conta-
minação psicológica prognostica desgraça, se transformando num
Ser Humano desventurado, fatal, cruel e com impetuosa força, sen-
do agitado, violento, furioso e impiedoso.

Quando muitas criaturas se distanciam da Luz do Divino Mes-
tre Jesus Cristo e se deixam contaminar com as piores mensa-
gens, a Humanidade chega a este estado caótico da época atual,
de violência, de incompreensão, de egoísmo e de guerras
fratricidas, porque, espiritualmente, somos irmãos.

A Ciência Verológica está aparelhada para ajudar a todos no
estudo, compreensão e prática dos Ensinamentos do Divino
Psicólogo, Jesus Cristo.

ENERGIA DIVINA
Sônia Maria Villela dos Anjos

Os Seres Humanos vivem, geralmente, mergulhados nas
preocupações e afazeres materiais, iludidos com as conquistas
efêmeras da vida terrena. Cuidam do organismo físico, mas se
esquecem de energizar o Espírito, que tudo comanda e supera as
dificuldades do corpo.

Existe um Ensinamento de Ramaum que diz: “Deus espalha,
constantemente, sobre o Universo, as suas poderosas Energias
Vitalizadoras. Cabe ao homem organizar os recursos que o Todo
Poderoso lhe deu, para o perfeito aproveitamento dessas Energias
em benefício de seu Espírito e de seu corpo.”

Deus é Onipotente, Onisciente e Onipresente. Está em tudo e em
todos. É imprescindível harmonizarmos nossos organismos, espiritual
e físico, para entrarmos em sintonia com Suas Poderosas Energias.
O que mais prejudica o Ser Humano é o distanciamento do
Conhecimento Superior, o desprezo pela Essência que o sustenta, lhe
dá equilíbrio e saúde. Por isso, sofre vivendo mergulhado no sofrimento
e no caos.

Entretanto, o Pai Celestial não abandona seus filhos e manda à Terra,
de tempos em tempos, Mestres de Sabedoria Suprema para orientar
nossa Jornada neste Mundo. Conhecer os Ensinamentos e as Leis

Eternas que Ele nos transmite, através dos Grandes Guias da
Humanidade, sobretudo de Jesus Cristo, estudar, compreender e praticar
esse Conhecimento Superior habilita o Ser Humano a captar e a viver
dentro da Energia Divina, alimentando, constantemente, sua alma e
seu corpo.

A Verologia, criada por Cristófilo Nageo (Amigo de Cristo na Terra),
veio nos proporcionar os melhores recursos para manter nosso Equilíbrio
Psicofísico, Paz Interior e Segurança que promanam de nossa ligação
com o Pai. O Estudo Verológico alimenta nosso Espírito com os Melhores
Conhecimentos Cristãos que, praticados, sinceramente, em toda nossa
vida, nos ligam às Poderosas Energias Vitalizadoras de Deus.
Aprendemos a fazer de nossa Mente a habitação dos Pensamentos
Superiores e a viver dentro das Leis Universais. Com esses
Conhecimentos e Recursos, podemos ter uma vida frutífera e útil,
fazendo nossa parte, contribuindo com o exemplo de nossas palavras
e atos, para o Bem e a Felicidade de toda a Humanidade.

Cristófilo Nageo nos ensina: “Proporcionando o Equilíbrio
Psicofísico a seus praticantes, a Verologia prepara-os para a mais
gloriosa de todas as realizações: a de entrar em contato com o
Supremo Equilíbrio Universal!”
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Em todo empreendimento artístico, especialmente os que deman-
dam um maior apuro ou uma maior responsabilidade como, por exem-
plo, as esculturas de anjos, o Retoque Final é de valor inestimável e
de importância capital. Pensando melhor, toda obra, mesmo as mais
simples, crescem de valor, se seu ou seus executores se empenham
com dedicação e amor, ou seja, com vontade estimulante de acertar e
dar o seu melhor. Assim acontece na pintura, na escultura, no meio
musical, na literatura e em tudo mais que se proponham executar.
Até na tecelagem ou confecção de vestuário, se aponta o bom profis-
sional pelo acabamento perfeito. De outra forma, quando não é focado
um Retoque Final e plausível em qualquer obra, menciona-se que é
um trabalho de “carregação”, feito apenas por fazer, sem nenhum es-
mero, capricho e amor.

O nosso Espírito (ou a nossa Alma) não pode viver enclausurado,
sujeito a comando alheio e isso só acontece, com a nossa permis-
são, quando nos sujeitamos a esse domínio ou, também, quando ado-
tamos pensamentos altamente perturbadores. Nada nem ninguém
aprisiona a alma daquele que possui Força Interior, por estar ligado e
repleto de DEUS.  Pense em engrandecer e fortalecer o seu “Eu Inte-
rior” e ficará surpreendido com os resultados. Essa fortaleza e esse
engrandecimento  é encontrado no Método Verológico, basta conhecê-
lo e aplicá-lo. O nosso Espírito não é mais que um molde ou uma
fôrma do nosso corpo. Assim raciocinando, se essa fôrma apresenta
defeito, vai passar naturalmente esse malefício para o nosso corpo,
em forma de doenças.  Não se deixe enganar ou se acomodar, o  nos-
so Espírito necessita de expandir as nossas energias e essa expan-
são só acontece com o Aprimoramento dos nossos Órgãos Psicoló-
gicos nesse estudo minucioso e altamente compensador que a
Verologia oferece.  O Espírito condensa as nossas energias, sejam
elas negativas ou positivas e quando acontece da origem delas ser
positiva, muito mais saúde passamos para nosso corpo e satisfação
de viver. Vejam bem, a negligência com o Aprimoramento do nosso
“Eu Interior” vai dar como consequência a baixa energia orgânica, uma
porta aberta para todo mal psicológico e físico.

Quando aqui aportamos, neste planeta, trouxemos uma bagagem
específica e inerente a cada um de nós; temos que estar cientes e
conscientes de que a nossa estadia não se resume a um veraneio, a
uma diversão ou viagem turística. Temos a missão de Evoluir e essa
Evolução acontece com todos, sem exceção. Só que há uma grande
diferença: há os que evoluem “aos trancos e barrancos”, sem nenhum
freio em suas imperfeições e vão cair nas malhas dos sofrimentos
físicos ou morais, empobrecendo a bagagem que trouxeram e aque-
les que aprimoram o seu Interior e evoluem com plenitude, ficam li-
vres dos sofrimentos e enriquecem a sua bagagem. O leitor pode es-
tar perguntando: “E há alguma vantagem em melhorar a bagagem de
volta?”  A vantagem é enorme, porque, no segundo caso, essa nossa
estadia aqui será repleta de bem estar e de uma Felicidade inenarrável.
O importante é que vamos usufruir dessa vantagem, incluindo nosso
bem estar durante essa estadia, ganhando o merecimento de substi-
tuir o sofrimento pela dedicação e estudo inerente à nossa Evolução.Se
quisermos a especialização em determinada profissão, se faz neces-
sário uma preparação para o ingresso em uma Faculdade,  anos de
estudo e especialização para só aí, então, iniciar a nossa função.

Para conseguirmos nossa Evolução nos moldes apropriados e cor-
retos, é claro que isso não acontece da noite para o dia, não pode ser
feito sem nenhum critério.  É necessário um estudo minucioso, como
o estudo feito pelo Método Verológico, que além do mais funciona,
mesmo. E esse é um estudo infinitamente mais importante e funda-
mental do que qualquer profissão, pois é o esteio para toda nossa
vida, ajudando, inclusive, no melhor desempenho das profissões.

O melhor e mais perfeito acabamento que se pode realizar na Evo-
lução Consciente de cada um, o Retoque Final, para imprimir o Ver-
dadeiro Sentido nessa nossa estadia é, sem dúvida, o conhecimento
e aprimoramento do nosso “Eu Interior”. Portanto, venham estudar
Verologia, descortinando amplos e surpreendentes horizontes em sua
existência.

Theonilze Terra Pimenta

RETOQUE
FINAL

Dias conturbados. Acontecimentos, atos e declarações
estarrecedoras pelo Mundo. Como não indignar-se? Como não
ter nenhum pensamento inferior a respeito de tudo isso e das pes-
soas envolvidas neles? Como manter-se indiferente às maldades,
ao desrespeito pela natureza e pela Humanidade, às ganâncias
que exploram e escravizam? Não se pode ser indiferente. Aque-
les que têm o ideal de Amor ao próximo, de igualdade, de justiça,
com certeza sentem o baque desses acontecimentos.

Contudo, não podemos nos desequilibrar com esse estado de
coisas. Sabemos que cada um dos Entes Humanos se encontra
em um grau de Evolução diferente e que aqui estamos para evo-
luir e galgar esses degraus da Ascensão Espiritual. Portanto, cada
um é responsável tão somente pela sua própria Evolução, traba-
lho esse pessoal e intransferível.

Se confiamos na Justiça Divina, confiamos que a “cada um
segundo suas obras”.  E, por isso, sabemos que nada está erra-
do, pois a Divina Lei de Causalidade está agindo e sempre agi-
rá. Nada do que acontece ao Ser Humano é por acaso. Tudo que
nos atinge tem uma causa e uma razão. Devemos procurar, sem-
pre, a causa das adversidades para eliminá-las e não mais so-
frermos com essas experiências desfavoráveis. E, não devemos
sofrer ou nos escandalizarmos com os desvarios alheios, pois
eles também tiveram uma causa recente ou remota que os levou
àquela situação.

É claro que devemos ter compaixão e misericórdia pela dor do
outro, porque essas manifestações são desdobramentos do Amor
Divino, que é um mandamento. Todavia, não podemos nos deixar
consumir ou desequilibrar por isso. A certeza de que nada é casu-
al e da Onipotência e Onisciência de Deus nos apazigua e nos
fortalece a buscar a nossa própria Evolução, num ritmo contínuo,
para afastar as causas de consequências maléficas, desastro-
sas ou paralisantes, para que jamais fiquemos em situação se-
melhante que algumas pessoas passam na atualidade.

De igual maneira, não podemos nutrir pensamentos de raiva,
ódio, mágoa ou rancor para com aqueles que estão cometendo
desatinos de diversas categorias, como assistimos diuturnamente
nos noticiários de diversos meios de comunicação. Devemos res-
peitar o Livre Arbítrio de todos os Entes Humanos. A Lei de Cau-
salidade também atua sobre eles, como sobre todos nós. E o
contínuo mau uso do Livre Arbítrio leva à sua gradativa diminuição
e até a sua suspensão.

Conforme caminhamos no Processo de Evolução Ativa e Cons-
ciente, aprendemos a absorver todos os acontecimentos com
inalterabilidade, que é uma manifestação que nos permite não
nos desequilibrarmos ou escandalizarmos com nenhum fato de
grau leve ou intenso, bom ou ruim. Nenhuma experiência boa nos
envaidece; nenhuma ruim nos deprime. Nenhuma notícia desa-
gradável nos choca ou paralisa. Não nos tornamos robôs ou se-
res insensíveis, mas adquirimos a certeza da Perfeição Divina,
que nos traz a naturalidade de ver tudo que há no mundo.

Percebemos, então, que estamos a todo tempo dando causa
e vivenciando as consequências de nossos atos recentes ou mui-
to antigos, sob o efeito da inexorável Lei de Causalidade. Por
isso, não podemos nos desequilibrar com as experiências alhei-
as. A responsabilidade é de cada um. Não julguemos, pois não
nos cabe. Mas, acima de tudo, redobremos nossos esforços pela
nossa própria Evolução, fazendo bom uso do nosso Livre Arbítrio,
para que eliminemos cada vez mais as causas de nossas experi-
ências difíceis e possamos sempre colher as consequências de
nossas ações superiores, em consonância com o Supremo Po-
der e as Leis Divinas.

COMO VIVER
NO MUNDO MAU

Thamirys Conceição Macedo
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VEROLOGIA CONTINUA ATIVA
Paulo Roberto de Almeida

O Mundo Inteiro está enfrentando uma
terrível Pandemia,  desde março de 2020.
Por motivo de precaução, muitas Instituições
fecharam as suas atuações. Mas, a
Verologia, Ciência da Verdade Essencial,
não poderia ficar parada, porque é uma
Escola de Evolução Ativa e Consciente que
nos impulsiona a retomar nossas Atividades
Espirituais, à distância e de forma “on line”,
sem aglomeração.

Nossas reuniões virtuais têm sido muito
proveitosas, porque estamos participando
de um intercâmbio de compreensões onde
todos nós, Verólogos, falamos o que
entendemos de um Ensinamento de um
Mestre de Sabedoria Suprema, previamente
escolhido. É um momento de grande valor
para cada um de nós, porque aprendemos
muito uns com os outros. Cada um consegue
penetrar na Essência do Ensinamento de

uma forma diferente e essa troca enriquece
os nossos Conhecimentos

Uma das revelações do nosso Mestre
Cristófilo Nageo é nos conscientizar de que
precisamos, sempre, estudar para
compreendermos com exatidão o que,
realmente, temos que aprender de cada
Ensinamento destacado — não só os
Ensinamentos Verologicos, mas, sobretudo,
os Ensinamentos do Grande Mestre Jesus
Cristo — para que possamos pô-los em
prática,  em nossa vida, tornando-nos Seres
Humanos melhores.

Por isso, estamos reunidos e unidos em
vídeo conferência, onde todos nós, já
escalados, procuramos nos dedicar ao
Estudo do Ensinamento em pauta para
apresentarmos a nossa compreensão, de
modo que seja útil para todos os nossos
irmãos em Verologia .

Esse intercâmbio de compreensões nos
fortalece e nos mantém, sempre ativos e
unidos pelos mesmos objetivos, pensamen-
tos, sentimentos e vibrações superiores. Por
isso, a Verologia não pode ficar parada e
Continua Ativa.

Nosso Mestre Cristófilo nos ensina a
praticar as palavras de Jesus Cristo:
“Buscai primeiramente o Reino de Deus
e sua Justiça e TUDO mais vos será
acrescentado”

Nós, Verólogos, somos perseverantes,
leais e empenhados em nos tornar
verdadeiros filhos do nosso Criador,
estudando, compreendendo e realizando os
Ensinamentos dos Mestres Superiores

 Finalizo com o Ensinamento de Cristófilo
Nageo que diz: “O Ser Humano pode ser
o que deve SER”.

– Será, então, um trabalho eclético, em que
utilizaremos, na aceleração do processo
evolutivo, todos os Ensinamentos da Sabedoria
Superior, principalmente os da Sabedoria Anti-
ga?

– Sim, inclusive as concepções espirituais
captadas pela nossa intuição, mas selecionan-
do sempre os temas a serem utilizados e subor-
dinando tudo aos Ensinamentos Cristãos, que
tomaremos como padrão ou paradigma do nos-
so corpo de doutrina.

– Trata-se, então, de um trabalho que se dis-
tinguirá pela amplitude e liberalidade, visando
ao congraçamento de todos os seres bem in-
tencionados, quaisquer que sejam as suas ten-
dências espiritualistas, religiosas ou filosóficas.

– Exatamente. Estabeleceremos, assim, pon-
tes de passagem para os Cristãos de todos os
matizes, para os não cristãos e para os
anticristãos. Será um trabalho de Cristianização
inteligente, que abrangerá todos os Seres dig-
nos, sem distinção de qualquer espécie.

– É uma obra sublime, professor, mas exigirá
esforços titânicos, muita Força de Vontade e
muita Perseverança.

– Tem jus à nossa consideração, meu ami-
go, o firme objetivo de nos dedicarmos, sem in-
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terrupções, ao aludido trabalho, com o entusi-
asmo e o dinamismo que ele merece, a fim de
prepararmos o terreno para o advento da Nova
Era em que este Mundo poderá viver feliz, des-
de que muitos estejam em condições de alumi-
ar a si mesmos e aos seus semelhantes, no sen-
tido de estabelecer a Supremacia do Bem, as-
segurando a prevalência e a inalterabilidade do
seu reinado!

– Essa Divina Missão é, sem dúvida, tanto
mais importante e oportuna quanto é certo que
vivemos numa fase de transições cada vez mais
acentuadas – a indicar o sinal dos tempos.  Não
é verdade, professor?

– De fato.  Ademais, quer queiram, quer não,
todos terão que experimentar os efeitos dessas
transições, com as metamorfoses respectivas,
que serão mais penosas àqueles que não esti-
verem preparados para suportá-las.  Ninguém
poderá fugir aos ditames da Divina Lei de Evo-
lução, mas todos podem e devem ir ao encontro
dela, para compreendê-la e prestar-lhe obedi-
ência.

– Surge, portanto, a época em que muitos
despertarão para realizar a principal finalidade
de sua vida.  Não é assim, professor?

– Exatamente. E o fiel cumprimento dessa

inadiável Missão intensificará o despontar da
Nova Era: da Luminosa Era da Recristianização!

– Essa Nova Era será regida pelo incompa-
rável e insubstituível Verbo Cristão?

– Intuo que sim. E para isso serão convoca-
dos todos os Seres conscientes, responsáveis
e dignos, todos os Seres, enfim, verdadeiramen-
te bem intencionados.

– Esse empreendimento conseguirá, afinal,
a confraternização de homens e povos idealiza-
da pelo Cristianismo?

– Demudadas as características de incompre-
ensão, indiferença e egoísmo, que enclausuram,
em todos os âmbitos do Globo, os Seres Huma-
nos, estes, em grande parte, ou talvez por maio-
ria, poderão concretizar o sublime sonho cristão
de construir uma Permanente Fraternidade entre
homens e povos, seriamente escoimada de inte-
resses inconfessáveis, em clima rigoroso de res-
peito mútuo e verdadeira solidariedade.

– E então?
– Então, as trevas do mal serão definitiva-

mente dissipadas pela irresistível Luz Espiritual
dos bons, isto é, dos Filhos de Deus que, pela
Humildade, Perseverança e Lealdade, forem
agraciados com a Sua Luz Eterna, visto que “OS
JUSTOS BRILHARÃO COMO O SOL”!


