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(Diálogo) Cristófilo Nageo

ADQUIRA CONFIANÇA EM SI MESMO
NA SEGUNDA PÁGINA

bo é que não tenho tempo para isso... 
O senhor sabe... Eu sou homem de ne-
gócios. Trabalho de sol a sol. Às vezes, 
até alta hora da noite. Não posso perder 
um minuto. Nisso consiste o segredo da 
minha prosperidade!

– O senhor diz bem: o diabo dos pen-
samentos negativos é que o faz supor 
que não encontrará tempo para isso... 
ou que perderá tempo empregando-o 
no Processo de Evolução Espiritual... 
É o diabo mesmo!... Entretanto – veja 
bem – quanto mais Luzes Espirituais 
tiver, melhor saberá dirigir suas ativida-
des profissionais, já orientando-as com 
êxito, já economizando tempo que lhe 
haverá de sobrar para as agradáveis e 
estimulantes Atividades Espirituais. Se 
duvidar, experimente...

– Eu gostaria que o senhor estivesse 
comigo um dia inteiro para ver como sou 
procurado, como os negócios reclamam 
a minha atenção a cada instante. O se-
nhor não pode fazer uma ideia.

– Bem. Se o senhor experimenta 
completa felicidade com a vida que 
está levando, então, por que me faz 
estas perguntas sobre o Processo de 
Evolução Espiritual?

– Eu queria saber como era... Mas 
agora vejo que isso não serve para mim, 
isto é, que não pode ser aproveitado 
por mim... Sou um homem dinâmico!... 
Compreende? Para mim, “tempo é di-
nheiro”!...

– Mas, afinal, o senhor considera 
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A DESNUTRIÇÃO DO ESPÍRITO E O INFERNO!... 
Diz o ativo comerciante ao professor 

Parsifal:
– O senhor costuma dizer que, para 

alcançar a Verdadeira Felicidade, é 
indispensável seguir um seguro e efi-
ciente Processo de Evolução Espiritual. 
Em que consiste esse processo?

– Em compreender e realizar Ensi-
namentos de profundo valor espiritual.

– Que se deve, então, fazer para 
isso?

– Estudar, meditar e pôr em prática, 
ora sozinho, ora em companhia de ou-
tras pessoas bem intencionadas, esses 
Ensinamentos Redentores.

– Mas... quanto tempo se deve em-
pregar nessa tarefa?

– O tempo de que se possa dispor. 
Se possível, uma ou duas horas por dia. 
Mas, quem não puder fazer o mais, faça 
o menos. O essencial é fazer alguma 
coisa; dedicar algum tempo a essa ativi-
dade tão importante para a organização 
e o equilíbrio da vida.

– Quanto tempo dura esse curso?
– A vida inteira.
– A vida inteira?!...
– Sim, E ainda é pouca, às vezes, 

para a aquisição de tão Altos Conheci-
mentos, pois trata-se, nada mais nada 
menos, do que de entrar na posse de 
Tesouros Eternos!

– Bem... Eu gostaria, sinceramente, 
de seguir esse Processo de Evolução. 
Estou maravilhado com o que o senhor 
me diz, professor Parsifal. Mas... o dia-

inteiramente feliz a vida que está le-
vando?

– Por vezes, parece-me que sim. 
Mas... em outras ocasiões... sinto-me 
infeliz... Principalmente, quando perco 
um bom negócio, ou quando alguém me 
dá prejuízo. Para ser mais exato, devo 
dizer-lhe que, mesmo quando tudo vai 
bem, às vezes, quase sempre, antes 
de adormecer, sinto uma certa tristeza, 
uma certa angústia... Parece que me 
falta alguma coisa!...

– E falta mesmo, meu caro amigo. É 
o seu Espírito, desnutrido, que reclama 
alimentação. Assim como se alimenta 
o corpo, assim também se precisa ali-
mentar o Espírito. E alimentar o Espírito 
é, até, muito mais necessário do que 
alimentar o corpo.

– Por quê?
– Porque o corpo desaparecerá um 

dia e o Espírito continuará a viver.
– Talvez o senhor tenha razão, pro-

fessor Parsifal. Mas... que posso fazer? 
Não disponho de um só minuto!... Os 
negócios me envolvem e me tomam 
todo o tempo!...

– O senhor não interrompe suas 
atividades profissionais para almoçar 
e jantar?

– Interrompo...  Mas...  o  senhor  quer 
saber de uma coisa?... Às vezes não 
tenho tempo nem para comer!...

– O senhor não interrompe suas ativi-
dades para dormir e refazer as energias 
físicas?



Quando a Criatura Humana se identifica, realmente, com a 
Verdade Essencial, nunca se deixa levar pelas fraquezas e pelo 
apego exagerado aos bens materiais. Aproveita ao máximo o 
seu tempo em estudar, compreender e realizar, no dia de hoje, a 
vivência dos Ensinamentos Redentores.

Como ensina Cristófilo Nageo. “A Verdade (a Verdade 
Essencial) segundo a intuição verológica, é a Substância 
Divina que dá vida, movimento, perfeição e infalibilidade às Leis 
Eternas. Desta Substância Divina promana a Luz Redentora 
ou o Verbo com que o Onipotente criou todo o Universo e 
com que o rege e o regerá ampliando-o e aprimorando-o, 
constantemente, pelos milênios dos milênios!”.

Essa Verdade é encontrada nos Ensinamentos Redentores, 
transmitidos pelos Mestres de Sabedoria Suprema, principalmente 
os de Jesus Cristo, que são ensinados pelas Escolas Iniciáticas 
que aparecem na Terra, de tempos em tempos. Com um Método 
de Evolução, Pedagógico e Científico, ao alcance de qualquer grau 
de instrução, a Verologia possui um campo neutro que proporciona 
ao realizador a identificação profunda com os Ensinamentos 
Redentores e a Verdade Essencial, contida nesses Ensinamentos. 
Como consequência, há o desbloqueio de suas Prerrogativas 
Espirituais Superiores, permitindo que elas desabrochem e sejam 
desenvolvidas, harmonizadas e equilibradas entre si.

Nesse excelente Estado Psicológico, a Criatura Humana 
não se preocupa com o dia de amanhã e sim em preparar-se 
psicologicamente e moralmente para alcançar o que almeja, seja 
no campo profissional, familiar, social, sentimental e etc... “Quem 
confia realmente na Justiça Divina, nunca se aflige pelo dia 
de amanhã. Trata apenas de aproveitar ao máximo o dia de 
hoje, na obediência às Leis estabelecidas por essa Justiça” 
(Cristófilo Nageo).

 Até mesmo na aquisição de bens materiais, não se preocupa, 
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de vez que esses benefícios, mais cedo ou mais tarde, de uma 
forma ou de outra, sem nenhum esforço de sua parte e, até 
mesmo, espontaneamente, poderão encaminhar-se para ela, como 
consequência natural e lógica do seu procedimento. Isso porque 
o esforço já fora efetuado, em forma indireta, levando sua vida 
em harmonia com o Mais Elevado Código de Moral, ou seja, em 
conformidade com os Ditames das Leis Eternas.

Por que isso acontece? É muito simples: Deus é a Suprema 
Perfeição. Logo, para chegarmos perto de Deus e sermos por 
Ele amparados, beneficiados e protegidos, é imprescindível que 
façamos a nossa parte, ou seja, nos tornarmos cada vez menos 
imperfeitos, cumprindo os Seus Mandamentos, trazidos pelos 
Seus Filhos Amados, os Mestres de Sabedoria Suprema, dos 
quais a Verologia destaca o Maior Psicólogo de Todos os Tempos, 
o Divino Mestre Jesus Cristo. Por meio da vivência desses 
Ensinamentos, nos tornaremos menos imperfeitos, mental, moral 
e espiritualmente. É dessa forma que conseguiremos Forças 
Psicológicas para nos sobrepormos a nós mesmos, vencendo 
nossas debilidades, fraquezas e as nossas batalhas externas e 
também as internas, que são as mais difíceis. 

O Método Verológico promove esta condição de desenvolver, 
harmonizar e equilibrar o nosso Sistema Psicológico: basta que 
a Criatura Humana seja assídua às aulas e realize os estudos 
e exercícios individuais e coletivos de pesquisa, análise e 
interpretação das Lições e dos Ensinamentos Redentores.

E você, caríssimo(a) leitor(a) do Jornal Verologia, caso esteja 
encontrando dificuldade para vencer suas batalhas internas 
e externas e também se preocupando excessivamente ou se 
afligindo pelo dia de amanhã, por ainda não ter uma identificação 
profunda com as Leis estabelecidas por esta Justiça Infalível, que 
é Deus, sugiro aceitar a ajuda da Ação Cristã Evolucionista, com 
sua Ciência, a Verologia. 
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ADQUIRA CONFIANÇA
EM SI MESMO Sergio de Almeida Alves

Embora a Paz seja um dos grandes ideais do Ser 
Humano, vivemos num mundo belicoso, onde predominam 
os confrontos, cada um querendo impor seus pontos de vista, 
suas ideias, sua vontade.

Na política, nos ambientes de trabalho e mesmo dentro 
das famílias, observa-se essa atitude de intolerância e de 
desrespeito ao próximo, com os consequentes sofrimentos 
que isso acarreta.

A raiz de tantos desentendimentos está na falta do 
conhecimento e do cumprimento da Lei de Livre Arbítrio e 
das demais Leis Eternas, que regem, com precisão absoluta, 
o Universo e a Humanidade. Num plano mais amplo, isso 
contribui para a selvageria das guerras, esse flagelo que 
martiriza populações, destrói culturas e ameaça o Planeta.

A Verologia nos esclarece que a Verdadeira Civilização 
de cada povo começa individualmente, pelo Mundo Interno 
de cada um de nós, com o Conhecimento e a Prática dos 
Altos Ensinamentos Espirituais e da Sabedoria Suprema. A 
Ciência Verológica e a Escola que a ministra, a Ação Cristã 

Evolucionista, foram criadas, no século XX, justamente para 
que a Paz e a Felicidade reinem entre os homens e os povos. 
No dia em que a maioria dos Seres Humanos atingirem um 
Estado Superior de Evolução Espiritual, o Mundo alcançará 
a Paz Definitiva.

Quando as pessoas aprimoram e equilibram seu Sistema 
Psicológico, pensam melhor, porque atraem e irradiam 
Pensamentos Superiores. Dessa forma, os Sentimentos 
Sublimatórios, como tolerância, benevolência, misericórdia 
e amor predominam no nosso Espírito.

Jesus Cristo nos diz: “Bem aventurados os pacíficos, 
porque serão chamados filhos de Deus”. (Mateus, cap.V, 
Vers.9).

Os “pacíficos”, amigos da Paz, são chamados “filhos de 
Deus”, porque seguem Suas Orientações e desenvolvem a 
Centelha Divina com que Ele os agraciou. Vivem de acordo 
com a Sua Vontade e contribuem, decisivamente, para a tão 
necessária e tão almejada Paz na Terra entre os homens 
por Ele amados.

Sônia Maria Villela dos Anjos
PAZ NA TERRA
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Todos nós, Seres Humanos, sem exceção, enfrentamos 
acontecimentos diários que dependem muito de como os re-
cebemos para os solucionarmos o melhor possível.  É claro 
que existem acontecimentos ou problemas de toda espécie 
ou teor: tem os menores, de rápida ou até imediata solução; 
existem os mais complicados e aqueles que precisamos fra-
cioná-los para uma resolução a longo prazo.                                                                                                                         

Porém, na realidade, o essencial é estarmos capacitados 
para resolver tudo que nos acontece, da melhor maneira.  
O Método Verológico nos ajuda, nos esclarece e vai nos 
fortalecendo, a fim de darmos um destino adequado a cada 
acontecimento.

Observamos que existem pessoas que ficam ansiosas 
diante do que têm para resolver. Isso, por vezes, se torna uma 
obsessão, roubando-lhes a paz, o sono, etc. Como consequ-
ência, ficam mal  humoradas e até, por conta disso, tornam-se 
grosseiras e agressivas.  A ansiedade é uma inimiga feroz de 
nossa sensatez e acaba por atrasar ou nos empurrar a dar 
uma solução precipitada e inadequada  aos problemas. Muitas 
vezes, na ânsia de ficarmos livres das nossas dificuldades, 
com essa precipitação, prolongamos e atrapalhamos o melhor 
resultado.

A precipitação, na resolução de qualquer acontecimento, 
possui mais um agravante: obscurece a inteligência, o dis-
cernimento, etc... Ainda mais, com seu retardamento, pode-
se juntá-lo a outros problemas, criando como “uma bola de 
neve”, confundindo e agravando a situação. Temos que pagar 
um preço justo por cada acontecimento, sem os onerarmos 
exorbitantemente.

“Os que superam a ansiedade, vencem o mau humor e 
transcendem os traumas.” (autor desconhecido).    

Baseada em todas essas dificuldades impostas, inadverti-
damente, por muitos, é que afirmo que Cada Acontecimento 
tem seu Preço, porque os ansiosos, por exemplo, tornam 
caríssimas as soluções dos seus problemas, pontilhadas 
de sofrimentos e preocupações desnecessárias. A medida 
tomada e o preço que isso acarreta varia, de acordo com a 
maturidade espiritual de cada um.

O Mestre dos Mestres que é Jesus Cristo, sabiamente nos 
adverte: “Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, 
porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a 
cada dia o seu mal.” Daí se conclui que o certo é atacar 
cada problema no dia propício ou inerente a ele, livrando-se 
da preocupação indevida de futuros problemas que poderão 
até nem acontecer.

A Mente ou Órgão Mental de todo Ser Humano tem um 
limite.   Se a pessoa o sobrecarrega  demais, além do normal 
com preocupações descabidas, o que pode acontecer? O seu 
sistema nervoso entra em colapso. A Criatura fica desorientada 
e passa esse descontrole para o seu organismo físico. Surgem 
então as gastrites, úlceras, o seu fígado funciona mal, enfim, 
começam  com o tempo, a se formar doenças mais graves, 
de difícil cura. 

Venha estudar Verologia e você aprenderá, de maneira 
simples, mas muito eficiente, a lidar com todos os aconteci-
mentos que surgirem em sua vida.  A Verologia ensina, com 
muita propriedade, que devemos receber os problemas ou 
acontecimentos como bons amigos.  Se o Ser Humano não 
tivesse problemas para resolver, como poderia testar o que 
aprende?  Porque é na solução adequada ou mais acertada 
que temos grandes oportunidades de moldar nosso Espírito 
e aprender valiosas lições.

Theonilze Terra Pimenta
Há um ditado popular, muito antigo e bastante conhecido, 

que diz: “Quando a cabeça não pensa, o corpo padece”. Esse 
ditado era frequentemente comentado pelas pessoas mais 
experientes, quando viam alguém agindo, sem antes pensar. 
Esse comentário era feito para que os mais jovens não viessem 
a cometer o mesmo erro, ou seja, fazerem as coisas sem antes 
refletirem.

Sabemos que não é a cabeça quem pensa, mas a Mente. 
Assim, quando não paramos para pensar, antes de falarmos, 
ou fazermos algo, ficamos sujeitos a cometer os mais variados 
tipos de erros. E o corpo também vai pagar a conta. Dizemos 
que o corpo é quem paga a conta, porque todas as aflições e 
sofrimentos são experimentados também em nosso corpo.

Por exemplo: se reagirmos agressivamente a uma pequena 
ofensa, sem antes pensarmos, essa pessoa, que se sentiu 
agredida por nós, poderá reagir com a mesma agressividade, ou 
ainda maior, se achar que não teve nenhuma intenção  de nos 
ofender. Essa reação impulsiva, tanto de nossa parte quanto da 
parte do outro, não teria existido, se  tivéssemos nos lembrado 
de refletir um pouco, antes de reagirmos.

Tais reações impulsivas, tão comuns em todos nós, mais 
em uns e menos em outros, podem ser evitadas, na maioria 
das vezes. Depende do maior ou menor grau de nosso 
Autoconhecimento. E, quanto maior for esse Autoconhecimento, 
mais estaremos plenamente conscientes. Estando plenamente 
conscientes de nós mesmos, podemos exercer mais controle 
sobre nossos impulsos. Podemos, também, nos lembrar da 
importância de observarmos atentamente e refletirmos sobre 
o que está acontecendo dentro de nós e fora de nós, antes de 
reagirmos. Mas, sem nenhuma condenação ou autocondenação, 
para que possamos observar e resolver tudo com a mente 
totalmente serena.

Se passarmos a observar, atentamente, tudo que acontece, 
percebemos, com clareza, em nós mesmos e também nos 
outros, os resultados desagradáveis, os prejuízos, as aflições, os 
conflitos e os sofrimentos vividos, por não refletirmos, antes de 
reagirmos.  É também muito importante estarmos bem atentos 
a nós mesmos, para não tomarmos decisões e não fazermos 
escolhas, impulsivamente, ou seja, sem refletirmos o tempo 
suficiente. Dessa forma, nossas decisões e nossas escolhas 
serão mais acertadas e evitaremos as consequências, muitas 
vezes dolorosas, de atos impensados.

Como vimos, a observação atenta de nós mesmos conduz ao 
Autoconhecimento. Sobre a importância do Autoconhecimento, 
Sócrates, o filosofo mais famoso da Antiguidade, deixou o 
seguinte Ensinamento: “Os que se conhecem a si mesmos, 
sabem o que lhes convém e distinguem as coisas de que são 
capazes”. Quando sabemos, exatamente, o que nos convém, 
sabemos o que nos faz bem e o que nos faz mal. Portanto, os 
Conhecimentos Espirituais praticados e o Autoconhecimento 
são essenciais, porque nos ajudam a conduzir bem nossa vida, 
em todos os sentidos, sabendo, inclusive, que não nos convém 
reagir e agir impulsivamente.

Podemos concluir, finalmente, que os Conhecimentos 
Espirituais praticados, o Autoconhecimento e a nossa 
capacidade de refletir podem proporcionar-nos mais segurança, 
mais compreensão, mais harmonia em nossos relacionamentos, 
mais sucesso em todas as nossas atividades, mais bem estar, 
mais alegrias e mais Paz Interior. Mas, só havendo a Paz Interior, 
em muitos Seres Humanos e, acima de tudo, só havendo Paz 
no Interior de todas autoridades dos países. Só assim, poderá 
haver a Paz Definitiva que tanto almejamos, em nosso Planeta.

João da Conceição Carvalho

CADA ACONTECIMENTO
 TEM SEU PREÇO

A IMPORTÂNCIA 
DE REFLETIRMOS



Quarta Página Jornal VEROLOGIA – Janeiro/Fevereiro • 2019

Thamirys Conceição Macedo
OS DOIS SENHORES DA VIDA

A DESNUTRIÇÃO DO ESPÍRITO E O INFERNO!... 
(Diálogo) Cristófilo Nageo

Continuação pág. 1

– Para lhe dizer a verdade, professor, 
quase sempre durmo pouco... E noites há 
em que não consigo conciliar o sono, ator-
mentado pelos maus e pelos bons negó-
cios!... Por incrível que pareça, até os bons 
negócios, às vezes, me causam insônia!... 
É um inferno!... É um inferno!!!...

– Se a sua vida já se transformou em um 
inferno, então vai muito mal... Por que não 

a transforma em um Paraíso?
– De que jeito?
– Já lhe disse: abra uma brecha no tempo 

e dedique-se ao Processo de Evolução Espi-
ritual. Com a ajuda de outras almas irmãs, o 
senhor acabará compreendendo que o seu 
Espírito, mais ainda do que o seu corpo, 
necessita alimentar-se e encontrar repouso 
para refazer suas energias. Quando o senhor 

Sabemos que temos que coexistir material e espiritualmente em 
proporções equilibradas, pois de nada adianta empenhar-se nos 
estudos e compreensões espirituais e não ser capaz de por todo 
esse manancial na vida cotidiana. E, de igual forma, não podemos 
viver somente a matéria, sem dedicar-nos à Evolução do Espírito, o 
desenvolvimento da Partícula Divina com que Deus nos agraciou.

Mas, a tarefa exige muito estudo e compreensão. Vejamos o 
que nos diz Jesus Cristo, sobre como equilibrar os Dois Senhores 
das nossas vidas?

 “Ninguém pode servir a dois Senhores. Porque, ou odiará a 
um e amará ao outro, ou será fiel a um e desprezará o outro.” 
(Mt, 6/24)

Quem são os dois senhores? Há muito nos deparamos com 
interpretações deste versículo: Deus e o Diabo, A vida Material e 
a Espiritual, Duas correntes espiritualistas, dentre tantas outras.

Na minha compreensão atual, os dois Senhores mencionados 
são Deus e o dinheiro. Sim, especificamente o dinheiro, e não a 
vida material como um todo, visto que precisamos viver as duas 
vidas, de maneira harmônica e equilibrada. Precisamos nos dedicar 
às duas igualmente, de forma que uma não exclua a outra.

Contudo, quando se trata do dinheiro, não podemos pautar a 
nossa vida pela busca dele, em detrimento dos valores morais
-espirituais que norteiam a nossa jornada em busca da Ascensão 
Espiritual.

O dinheiro não é vilão, é necessário para a nossa existência e 
subsistência. Mas, aquele que o coloca como o principal objetivo 
de sua vida e pretende obtê-lo com sofreguidão e abundância, 
termina por se perder da sua Essência Divina, afastando-se, cada 
vez mais, das Faculdades e Manifestações que compõem sua 
Partícula Divina.

Como interpretamos isso, no mundo atual em que vivemos, 
numa sociedade capitalista, onde o dinheiro é o centro estruturador 
dessa sociedade como um todo? Vivemos hoje, como na época em 
que Jesus proferiu essas palavras, situações bastante parecidas: 
endividamento crescente dos que sobrevivem apenas do trabalho, 
absurda concentração de terras e meios de produção nas mãos 

de poucos, pesados tributos e inacessibilidade dos mais pobres 
aos produtos em geral. Isso cria insatisfação, revolta e grande 
possibilidade de outros tipos de contaminação espiritual.

Na minha compreensão, Jesus nos alerta sobre o perigo de 
viver a serviço do dinheiro, de como ganhar mais, de fazê-lo mul-
tiplicar-se rapidamente, de manter os ganhos a qualquer preço. 
Assistimos, nos dias de hoje, a corrupção e o desprezo pelas Leis 
dos Homens e pelas Leis de Deus daqueles que são detentores 
das grandes riquezas. Vemos trabalho escravo, sonegação de 
tributos dentre tantos outros desrespeitos que revelam a baixeza 
de espírito desses que buscam o acúmulo do dinheiro, de todas 
as formas possíveis.

Nós, não detentores dos meios de produção, mas trabalhado-
res, precisamos vigiar e orar, para não cairmos em tentação. O 
dinheiro nos é útil, sim. Entretanto, mais importante do que ele é 
nossa Jornada Espiritual para galgar os altos degraus da Evolução, 
que nos exige dignidade, honradez, amor ao próximo e lealdade 
às Leis Eternas.

Se o nosso Senhor é Deus, jamais nos deixaremos corromper 
pelos clamores do dinheiro em excesso, porque confiamos que 
tudo nos será provido segundo nosso merecimento, como foi 
prometido por Ele.

“Buscai primeiramente o reino de Deus e sua Justiça e tudo 
mais vos será acrescentado”

Precisamos trabalhar por esse Mundo onde prevaleçam a 
igualdade, a solidariedade, o amor e a justiça. Onde todos tenham 
direitos justos. Em todos os ambientes e oportunidades que tiver-
mos, devemos repetir o que acreditamos e agir de acordo com a 
nossa crença. Assim, virá o nosso acréscimo.

Como falei no início, os tempos são difíceis como eram antes. 
“Vigiai e orai” para que não caiamos em tentação de defender o 
que não é Cristão e de agir diferentemente do que acreditamos. 
A vida do Cristão deve ser simples como foi a de Jesus. Os 
acréscimos sempre virão para aquele que busca de verdade, com 
pensamentos, palavras e ações.

se habituar a interromper, diariamente, 
suas atividades materiais para dar a seu 
Espírito alguns minutos de atenção, verá 
que sua vida deixará, pouco a pouco, de 
ser um inferno, para transformar-se em 
um Paraíso!


“NATURA NON FACIT SALTUS”

(A Natureza não dá saltos).


