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Cristófilo Nageo

Diz o professor à estudiosa senhora, habi-
tuada a meditações evangélicas:

— Um Ensinamento de Jesus Cristo cuja
realização, segundo penso, muito haveria de
contribuir para solucionar os problemas huma-
nos é aquele em que, no formoso e substanci-
al  Sermão da Montanha Ele diz: “Buscai pri-
meiramente o Reino de Deus e a Sua Jus-
tiça, e todas as coisas vos serão acrescen-
tadas”. Não obstante esta minha convicção,
professor, eu gostaria que o senhor me dis-
sesse algo sobre  esse Mandamento, que me
parece dos mais importantes.

— Direi, com satisfação, o que estiver ao
meu alcance. Estou de pleno acordo com o
seu parecer, minha senhora, no que concerne
à relevância desse Ensinamento. Tenho para
mim que nele está encerrada a Chave que
abrirá a Porta do Triunfo a quem souber
manejá-la. “Buscar o Reino de Deus e a Sua
Justiça” significa, a meu ver, pautar a vida
cotidiana, quanto possível, pelas normas cris-
tãs.

—  No entanto, esse procedimento nem
sempre é bem interpretado e bem sucedido.

— Quem assim procede, apresenta-se com
as credenciais que o recomendam à amizade
das pessoas de bem e haverá de colher o feliz
resultado desse comportamento, por mais
desagrestes se lhe deparem os obstáculos a
enfrentar.

— Tenho observado, porém, que os maus
costumam tripudiar sobre a paciência, a bon-
dade, a boa fé dos que buscam por em prática
os postulados cristãos. Que me diz a isso, pro-
fessor?

— Convém notar, minha senhora, que o
mundo dos homens está subordinado aos
altíssimos desígnios do Onipotente, cujas Leis
Perfeitas, Soberanas e Inexoráveis corrigem

todos os erros e desvios – donde a seguran-
ça de que jamais ficará desamparado quem
se abriga sob o Reino de Deus e a Sua Justi-
ça.

— Também penso como o senhor. Mas, ob-
servo que os inescrupulosos, na ânsia de ven-
cer a qualquer preço, não raro atropelam e pre-
judicam os que agem normalmente, em obe-
diência aos preceitos cristãos, criando-lhes,
por vezes, situações muito desfavoráveis.

— Quem pensa e age com verdadeiro es-
pírito cristão, nunca poderá desalentar-se ou
desesperar-se sob o impacto das contingên-
cias adversas, pois haverá de nutrir sempre a
esperança de melhores dias, que a Providên-
cia Divina reserva aos sinceros e bem intenci-
onados. Além disso, o cristão não está impe-
dido de se defender serenamente, pelos mei-
os normais e dignos, das arremetidas do mal.

— Como acha o senhor que os acréscimos
possam vir ao nosso encontro?

— Penso que basta cumprir as Leis Divi-
nas estampadas no Evangelho Cristão para
que estejamos buscando o Reino de Deus e,
portanto, fazendo jus a que os acréscimos ve-
nham ao nosso encontro.

— Sem nenhum esforço de nossa parte?
— Às vezes, até mesmo espontaneamen-

te. E isso porque o esforço já fora efetuado em
forma indireta, isto é, encaminhando nossa vida
em harmonia com os ditames das Leis Eter-
nas.

— Compreendi bem, professor.
— Assim fazendo, não precisamos viver

excessivamente preocupados com os acrés-
cimos, de vez que estes, mais cedo ou mais
tarde, de uma forma ou de outra, poderão ca-
minhar para nós, como consequência natural
e lógica do nosso procedimento, em conso-
nância com o mais elevado Código de Moral.

— Essa nobre atitude parece, aliás, enqua-
drar-se também no provérbio egípcio: “Enfren-
ta o Sol e as sombras cairão atrás de ti!”.

— Realmente. Há alguma semelhança en-
tre esse aforismo e o referido Mandamento
Cristão.

— Por outro lado, os que só pensam na
posse dos acréscimos, lutam desesperada-
mente, gastam demasiado a saúde e as ener-
gias e, por isso mesmo, envelhecem, adoe-
cem e morrem depressa, sem jamais conhe-
cer a paz e a felicidade que só o Reino de Deus
e a Sua Justiça proporcionam. Não é verdade,
professor?

— Exatamente. Os que vivem correndo em
busca dos acréscimos, inteiramente alheios ao
Reino de Deus e à Sua Justiça, porque de todo
absorvidos e engolfados nas competições
(nem sempre leais) – esses, no geral, termi-
nam os seus dias sem realizar a principal fina-
lidade da sua existência e, muita vez, perdem
não apenas o ensejo de conseguir sua Evolu-
ção Espiritual, mas também os próprios acrés-
cimos que, com ansiedade, perseguiram re-
sultando tudo, afinal, numa corrida vã para o
mundo das ilusões ou das conquistas
efêmeras.

— E ainda há o caso daqueles que, na so-
freguidão de conquistar bens materiais, come-
tem indignidades. Conseguem, às vezes, por
esse meio escuso, grande riqueza econômi-
co-financeira e alta posição social, mas “ven-
dendo a alma ao diabo”, como se costuma di-
zer, ou seja, mediante a anulação do seu cará-
ter!

— A propósito, convém termos em vista o
conselho de La Rochefoucault: — “A glória
dos homens deve ser medida pelos meios
de que se utilizaram para obtê-la”.
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FOME E SEDE ESPIRITUAIS
Sergio de Almeida Alves

Maria Luísa Evaristo Cursino da Silva

OTIMIZAÇÃO DO TEMPO
Começando esse Novo Ciclo – um Novo Ano, uma Nova Década

– é importante que estejamos conscientes do que podemos fazer
para promover o nosso bem-estar e o bem-estar de todos ao nosso
redor.

Durante um período em que metas são estabelecidas, rotinas e
hábitos são redefinidos e a culpa tende a ser a fonte de tantas
decisões, acho importantíssimo enfatizar, a esse propósito, o
Ensinamento Verológico que diz: “Ninguém pode dar o que não
tem, nem mais do que tem, por mais boa vontade que tenha”.
(Cristófilo Nageo)

Peço aos irmãos e aliados do Método Verológico para que se
permitam simplesmente ser, simplesmente estar presentes durante
esse Novo Ciclo que está começando.

Isso não quer dizer que nós devemos ser passivos em relação
ao processo, muito pelo contrário. Essa é uma forma de honrar os
Ensinamentos Verológicos. A partir do momento em que passamos
a compreender as nossas limitações (sejam elas por restrição de
tempo ou outras razões), conseguimos “desenhar” uma rotina, um
estilo de vida onde passamos a conseguir otimizar o nosso tempo.

Essa otimização se torna possível quando deixamos de nos

preocupar com tudo aquilo que não conseguimos fazer naquele
momento – tudo aquilo que está fora do nosso controle – e
começamos a nos ocupar com as nossas responsabilidades. Não
importa o quão grande ou pequena essas atividades sejam, o que
importa é que elas fazem parte das nossas obrigações e nós temos
as condições de fazê-las e fazê-las bem.

No começo dessa Nova Era, desse Novo Ano, peço que os
irmãos se lembrem do real propósito da nossa vida transitória. É
importante que tenhamos saúde e uma vida confortável, mas nada
disso deve impedir o nosso Processo de Evolução Ativa e
Consciente. Muito menos, prejudicar a nossa saúde mental.

É muito fácil atingir gratificações instantâneas nas atividades do
mundo material, mas essas euforias são passageiras (assim como
a nossa vida material) e, por natureza, não cultivam ou nutrem a
nossa Alegria Espiritual.

Falo isso para os irmãos e para mim mesma, nesse ano que
começa agora: priorize a sua Evolução Espiritual e não se
comprometa a fazer mais do que aquilo que é possível e construtivo,
não só para você mas, principalmente, para os seus semelhantes.

Feliz 2020!

Como podemos observar, para entendermos o seguinte
Ensinamento do Divino Psicólogo e Mestre Jesus Cristo, é neces-
sário tirar o véu do simbolismo que encobre a Verdade Essencial.

Diz o Ensinamento: “Eu sou o pão da vida; o que vem a mim
jamais terá fome; e o que crê em mim jamais terá sede”. (Jesus
Cristo – João c. 6 v. 35)

Nós sabemos que a palavra Eu, refere-se a Jesus Cristo, mas
como ir a Jesus se ele já morreu há mais de dois mil anos?
Verologicamente, sabe-se que Jesus fala dos Seus Ensinamentos.
Tudo bem. Mas como ir a Seus Ensinamentos se muitos são
indecifráveis?

Entretanto, para que possamos entendê-los, o Supremo Poder,
que é Deus, manda à Terra, de tempos em tempos, Mestres de
Sabedoria Suprema.

Com Discernimento, Análise, Interpretação, Percepção, Refle-
xão, Sensibilidade e Penetração Psicológica, a Criatura Humana
poderá ser agraciada com a Inspiração e a Intuição e, com certeza,
penetrará na Verdade Oculta dos Ensinamentos do Divino Mestre.
Essas são as principais Manifestações Espirituais que dão condi-
ções ao estudante de Verologia, após desenvolvê-las, através do
Processo de Evolução Ativa e Consciente, de compreender com
profundidade e com exatidão os Ensinamentos do Mestre Jesus
Cristo.

A palavra pão só pode ser sentida por quem segue o Método de
Evolução Ativa e Consciente, mas tentarei explicar, da melhor for-
ma possível, para os leitores deste Jornal.

Verologicamente, pão é a Verdade Essencial, a Substância Di-
vina que dá vida, movimento e perfeição a tudo no Mundo Cósmico
e no Mundo Terreno. Quem se identifica com essa Substância Divi-
na, contida em todos os Ensinamentos Renovadores, liberta-se da
fome espiritual ou psicológica, ou seja, deixa de sentir angústia,
ansiedade, solidão, aquele vazio que nada preenche; liberta-se de
seus desacertos e de seus sofrimentos morais e físicos. Esse é o

estado psicológico a que o Divino Mestre se refere e dele se liber-
tará quem estudar, compreender e realizar Seus Ensinamentos.

Continuando, Ele completa: “e o que crê em mim jamais terá
sede”. Ou seja, quem se libertou de tudo que acabei de dizer, reco-
nhecendo que o Divino Mestre é um Psicólogo Verdadeiro, porque
ensina  cada Ser Humano a ser o seu próprio psicólogo, a identifi-
car a causa de seus erros, que são os pensamentos inferiores; a
substitui-los por Pensamentos Superiores, jamais pondo fim a esse
estudo e não tendo jamais sede, ou seja, jamais voltando àquele
estado inferior psicológico ou espiritual, quando seu Espírito estava
abandonado ou quase abandonado.

O Divino Mestre mandava seus apóstolos cobrirem os Seus
Ensinamentos com os véus do milagre, do mistério e do simbolis-
mo, para que somente os bem intencionados e esforçados, através
do Estudo, Pesquisa, Investigação e Anelo, numa Verdadeira
Fraternidade, pudessem ter acesso a essa Substância Divina ou
Sabedoria Suprema. Para isso, precisavam estar preparados: Deus
é a Suprema Perfeição, portanto, para chegarmos perto Dele, pre-
cisamos nos tornar cada vez menos imperfeitos.

Com essa finalidade, surgem as Escolas Iniciáticas de todos os
tempos, como disse há pouco, para que todos aqueles que têm
fome e sede de Conhecimentos Espirituais possam realizar esse
Processo de Transformação e Metamorfose Psicológica, para sa-
ber e sentir o que só sabe e sente quem atinge o apogeu da Vida
Espiritual, libertando-se de seus sofrimentos ou reduzindo-os ao
mínimo.

A Verologia está de braços abertos para todos os Seres Huma-
nos Bem Intencionados. Basta que procurem a nossa secretaria,
pelo telefone indicado no próprio Jornal.

Se quiserem alcançar a felicidade que o mundo comum diz não
existir, e que ninguém e nada pode destruir, basta que ingressem
na Ação Cristã Evolucionista com sua Ciência, a  Verologia, e rea-
lizem o Processo, ali  ministrado, de Evolução Ativa e Consciente.
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Hoje em dia, usa-se muito o termo conectar-se com
isto ou com aquilo, principalmente no âmbito da
informática. Não resta dúvida que toda essa tecnologia
veio facilitar e muito a comunicação de um número
apreciável de pessoas, em tempo recorde. Nestes
termos, em uma comparação apropriada, o estudo
verológico nos encaminha, com segurança, à Cone-
xão ou comunicação direta e muito mais veloz com o
Criador.

Como será que se consegue essa Conexão que
atinge bem o nosso íntimo, o âmago do nosso Ser
com o Supremo Poder? É claro, que se faz neces-
sário, como que um alicerce firme e uma adequada
preparação.  Assim como nos preparamos para um
simples teste escolar ou até para ingressarmos em
uma Universidade que exige um curso prévio e es-
pecializado, assim também precisamos de uma pre-
paração altamente especializada como a Verologia
nos oferece.

Esse ato de Conexão direta com o Criador é muito
salutar, espiritualmente falando, e nos confere um alen-
to sublime se espargindo por toda nossa vida, saben-
do que isso importa e se estende por todas nossas
atividades. Todo Ser Humano pode se dar o direito
de experimentar esse “extase” espiritual. É, sem dú-
vida, algo muito superior que fica responsável por
recarregar nossas baterias de atuação positiva em
todos os momentos da nossa existência.

Podermos usufruir, nem que seja só um pouco,
dessa PAZ que só Ele possui e pode dar aos seus
filhos que se fazem merecedores dela e é algo, como
dizer, indescritível.  Entretanto, posso afirmar, com toda
lealdade, que inunda o nosso ser como se fora uma
imensa clareira, repleta de luz, aberta no meio de uma
floresta densa.

É por esse motivo e por incontáveis benefícios que
o Estudo Verológico nos brinda, que quero convidar
para ingressarem nesse estudo simples, ao alcance
de todos, mas de todos mesmo para engrossarem as
fileiras de um Mundo verdadeiramente melhor.

Essa Conexão Oportuna, só se consegue grada-
tivamente, porque a Natureza nos ensina que tudo é
belo no seu devido tempo. Assim como a árvore só
se desenvolve após o tempo certo ao que sua se-
mente penetrou na terra e tudo o mais obedece a um
tempo certo, portanto vamos realizar essa Conexão
Oportuna, sem perda de tempo.

Theonilze Terra Pimenta Sônia Maria Villela dos Anjos

A FORÇA DO

O Pai Celestial, em Seu Infinito Amor, envia à Terra, de tempos
em tempos, seus filhos mais evoluídos e preparados para nos
transmitir o Conhecimento Superior, Essencial para  nosso Pro-
gresso, nosso Bem e nossa Felicidade.

A Verologia, Ciência da Verdade Essencial, nos prepara, jus-
tamente, para extrairmos a Essência contida em todos os
Ensinamentos Redentores, sobretudo nos do Grande Guia da
Humanidade, o Mestre Jesus Cristo.

Sem essa preparação, não atingimos a Mensagem de Deus,
ficamos na superfície desses Ensinamentos, achando-os enig-
máticos ou mesmo impenetráveis. Desperdiçamos, assim, a gran-
de oportunidade de realizarmos, nesta vida terrena, nossa Evolu-
ção Espiritual, de forma Ativa e Consciente.

Cristófilo Nageo nos ensina: “A força invencível do Verbo
Divino está encerrada na Verdade Essencial. Se te identifi-
cares com ela, serás tão forte que saberás defender-te e
defendê-la em todas as situações”.

São os Ensinamentos Superiores, mensageiros da Verdade
Essencial, que vão nos dar um norte seguro e eficiente para
rumarmos em direção ao Reino da Perfeição, da Paz e da Ver-
dadeira Felicidade. E esse Reino pode ser vivido em nosso Inte-
rior, ainda neste Mundo, apesar de tantas dificuldades e sofri-
mentos que nos atingem.

Isso acontece quando essa Força Invencível, criativa e cons-
trutiva, que rege o Universo e a Humanidade, é desenvolvida pelo
nosso trabalho no Caminho da Evolução. Conforme Jesus Cristo
nos ensina, o Reino de Deus está dentro de cada um de nós.
Somos todos dotados de Prerrogativas Espirituais Superiores,
a Partícula Divina que constitui nosso Espírito ou, na Linguagem
Verológica, nosso Sistema Psicológico. Ao longo do tempo, per-
demos contato com nossa Essência, envolvidos pelas seduções
e dificuldades do materialismo que domina o Mundo. Esse afas-
tamento da Verdadeira Vida torna o Ser Humano frágil e vulnerá-
vel, impede nosso verdadeiro Eu de florescer, rouba nossa Paz e
nossa Alegria.

O Método Verológico  dá Orientações seguras e realistas, isen-
tas de fantasias e ilusões, orientando o estudo, compreensão e
prática da Verdade Essencial e Eterna que os Mestres de Sabe-
doria Suprema nos deixaram. O verólogo compreende que é im-
prescindível viver as duas vidas, espiritual e material, em perfeita
harmonia, aplicando os Conhecimentos adquiridos no campo de
experiências do seu dia a dia. É, então, que adquire segurança e
convicções inabaláveis, pois, como verdadeiro cientista, experi-
menta o que estuda, assim como também estuda o que experi-
menta, verificando os resultados dessa prática em sua própria
vida.

O Ensinamento fala em “Força Invencível do Verbo Divi-
no”. Ao nos identificarmos com a Verdade e a vivermos, adquiri-
mos essa Força Invencível para transpormos nossas debilida-
des e realizarmos nossa Evolução Consciente, trocando trevas
por Luz, ignorância espiritual por Conhecimento, tristezas e frus-
trações por Realizações Construtivas. Quem não quer ser forte,
vencer barreiras, viver bem, com saúde espiritual e física, sentin-
do o amparo e a segurança das Leis Eternas? Só depende de
nós, realizarmos nosso Processo Evolutivo, tendo apreço por esse
manancial de Sabedoria Suprema que a Verologia coloca em
nossas mãos.

No momento atual, com tantos desacertos e sofrimentos para
a Humanidade, precisamos muito da “Força Invencível do Ver-
bo Divino”, única forma de nos aprimorarmos e contribuirmos
para a construção de um Mundo Melhor, mais evoluído, mais civi-
lizado e mais feliz.

CONEXÃO
OPORTUNA VERBO DIVINO
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Tenho ficado bastante assustada ao assistir como as
pessoas têm se debatido e se ofendido mutuamente nas
redes sociais pelos mais diversos motivos e assuntos po-
lêmicos. Desses episódios podemos extrair quão baixo está
o índice de Desenvolvimento Espiritual da Humanidade,
uma vez que não dispõe nem das mais simples virtudes,
como Respeito Mútuo e Habilidade no Trato.

Mas, hoje, quero me dedicar a uma outra virtude que é a
Iniciativa Própria, tão carente nesses embates virtuais,
onde se observa que as massas seguem ideias pré-con-
cebidas por terceiros e quartos, formando dois grupos sóli-
dos de pensamentos antagônicos que não se encontram
em nenhum momento. Blocos sólidos, sem maleabilidade,
sem espaço de discordância, que propiciam as falas e os
atos de seus seguidores.

Se estamos tão insatisfeitos com tudo que nos rodeia,
precisamos modificar, a partir de nós mesmos, por nossa
Própria Iniciativa, pois, tudo que já foi feito anteriormente,
foi semente do que nos desagrada na atualidade.

Precisamos ter pensamento crítico e agir de acordo com
nossas convicções, respeitando aqueles que assim não
querem ou não têm coragem ou possuem outras convic-
ções. Mas, é preciso ter iniciativa.

Nosso Mestre Cristófilo Nageo diz: “ O Pai Eterno quer
que todos os seus filhos tenham iniciativa própria e
vivam na plenitude da sublime dignidade que lhes con-
cedeu ao fazê-los à sua imagem e semelhança.”

Sendo a Iniciativa Própria uma manifestação do Órgão
Instintivo e Propulsor, entendo que é necessário o conhe-
cimento desse Órgão e o controle do mesmo, para que
dominemos o instinto e aproveitemos as Manifestações para
alavancar o nosso Processo de Evolução. Então, antes de
utilizar a Iniciativa, precisamos nos conscientizar de onde
se localiza essa manifestação, seus benefícios, como
desenvolvê-la e como aplicá-la.

Há, ainda, na Faculdade Realização, as Manifestações:
Movimento, Diligência e Dinamismo. E na Faculdade
Centro Potencial: Coragem, Desassombro e Decisão.

O termo “Iniciativa Própria” me remete à Lei de Livre
Arbítrio, que sendo Lei, como todos sabemos, deve ser

cumprida para que sejamos amparados por ela, ou ela nos
corrigirá. E pode até ser suspensa da vida do Ser Huma-
no, que não fizer uso adequado dessa prerrogativa. Então,
ter iniciativa própria é ter Livre Arbítrio e fazer bom uso
dele. É ser independente em suas decisões e procurar sem-
pre acertar nas suas escolhas, seguindo o caminho reto
da Evolução Espiritual, com seus Ensinamentos de Alta
Hierarquia Moral Espiritual.

Da lição da Lei de Livre Arbítrio, selecionei um trecho
que me pareceu querer dizer a mesma coisa que o
Ensinamento em pauta: “O Criador concedeu Livre Arbí-
trio às Suas Criaturas para que elas possam chegar
aos mais altos estados de Evolução Espiritual pelos
próprios esforços e pelo próprio merecimento, fazen-
do uso do maravilhoso Mecanismo com que Deus as
dotou: os sete Órgãos Psicológicos.” Ou seja, na mi-
nha compreensão atual, Plenitude da Sublime Dignidade,
quer dizer a totalidade do desenvolvimento das prerrogati-
vas doadas na Partícula Divina, que são os sete Órgãos
Psicológicos.

O Ensinamento fala que o “Pai quer”....  Ora, tanto quer
que, previamente, já nos concedeu as possibilidades para
a alcançarmos. O Pai nos fez à Sua Imagem e Semelhan-
ça, dotou-nos com a Partícula Divina, os sete Órgãos Psi-
cológicos, com suas Faculdades e Manifestações. Alguma
dúvida de que “Ele quer”?

Contudo, alguns Seres ainda vivem ao sabor do instin-
to, ou porque desconhecem, ou porque preferem e, dessa
forma, não têm iniciativa própria ou qualquer outra Mani-
festação das Faculdades do Órgão Instintivo e Propulsor,
fazendo mal uso do seu Livre Arbítrio e  incapacitando-se
de viver a Plenitude da Sublime Dignidade. Então, se en-
frentam com ódio e ferocidade por opiniões divergentes e
imutáveis.

Ser digno espiritualmente, na minha compreensão, é ser
fiel a essa Vontade do Pai. É cumprir suas Leis e suas
recomendações, não se desviar do Caminho da Evolução,
não se contaminar pelas mazelas do mundo. É seguir alti-
vo, com determinação, independência e equilíbrio.

Thamyris Conceição Macedo

INICIATIVA PRÓPRIA


