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(Conto)(Conto)(Conto)(Conto)(Conto) Cristófilo Nageo

NA SEGUNDA PÁGINA

Havia um filósofo e moralista – faz muitos
anos – cuja pureza de sentimentos se mani-
festava através de normas, atitudes e hábitos
singulares. Entre eles figurava o de só admitir
entre os seus amigos mais íntimos os que reu-
nissem um mínimo de requisitos morais. Por
isso mesmo, aceitara, entre os que tinham a
ventura de participar da sua intimidade, um
homem a quem conhecera numa pequena ci-
dade do interior de sua Pátria, homem esse
que, além de possuir o mínimo de condições
necessárias para tanto, se destacava pela
decência, limpeza e compostura nas palavras,
gestos e ações – particularidade que o filósofo
considerava essencial, pois somente os que
se comportavam desse modo podiam tomar
parte nas suaves e instrutivas reuniões que,
frequentemente, realizava com os seus me-
lhores amigos.

Acontece, porém, que o filósofo transfe-
riu residência para uma grande cidade do
mesmo país, e o seu amigo permaneceu
onde estava. Lamentaram profundamente a
separação, pois já tinham feito boa amiza-
de.

Alguns anos depois, o filósofo encontrou o
seu virtuoso amigo passeando em um parque
da cidade cosmopolita. Que surpresa! Como
viera sem aviso prévio? Por que há tanto tem-
po não lhe enviara uma carta sequer? Ficou
satisfeitíssimo com esse encontro, e, mais ain-
da, ao inteirar-se de que o amigo também trans-
ferira residência para a metrópole. Poderiam,
assim, reatar a sua íntima e respeitosa convi-
vência, em boa hora iniciada naquela encan-
tadora e pacata cidadezinha em que haviam
morado. Sentaram-se num banco do parque
e, sob a sombra acolhedora de frondosa árvo-
re, começaram a conversar com a cordialida-
de habitual, então ampliada pelo agradável re-
encontro.

Primeiramente, o amigo procurou justificar-
se da prolongada ausência de suas cartas,
pedindo, ademais, desculpas pelo fato de não
ter comunicado a sua vinda para a trepidante
metrópole.  Atropelado por uma série de pro-
blemas não apenas seus, mas também de sua
esposa e filhos, negligenciara na correspon-
dência por longo tempo. E, com a lufa-lufa dos
preparativos da viagem e da mudança de uma
cidade para a outra, deixara de escrever até
mesmo sobre essa resolução. Mas, era claro
que iria procurar o filósofo, o seu melhor ami-
go! O encontro ocasional antecipara a visita
que pretendia fazer-lhe... Embora lhe pareces-
sem algo esfarrapadas essas explicações, o
filósofo preferiu passar por cima delas, impul-
sionado pelo júbilo do reencontro, que sobre-
pujava as possíveis falhas cometidas.

Colocou, assim, o amigo inteiramente à
vontade. E começaram a conversar com am-
plitude e jovialidade, relembrando, principal-
mente, as tertúlias felizes realizadas na linda
cidadezinha. O amigo entusiasmou-se, expan-
diu-se e até se excedeu, chegando ao cúmulo
de contar uma anedota imoral, sublinhada de
gestos obscenos e palavras de baixo calão!
Só aí o filósofo se apercebeu do retrocesso
moral a que chegara o amigo, outrora respei-
toso e cativante.

Ponderou-lhe, então:
– Você era tão comedido e tão limpo em

seus gestos e palavras. Precisamente por isso
é que o incluí entre os meus amigos mais ínti-
mos. Qual o motivo dessa transformação?

– Cheguei à conclusão de que aqui, nesta
grande cidade, a gente precisa ser assim ... A
maioria fala pornografias e palavrões... Se eu
não fizer o mesmo, podem até pensar que não
sou homem!

– Quer dizer que você tem medo de que os
outros pensem que não é homem? .....

– Exatamente. Chegaram a dizer-me, em
meu ambiente de trabalho, que eu parecia um
“maricas” .....  Perdoe-me. Não me leve a mal,
mas estou convencido de que aqui é assim ...
Em Roma, a gente se veste como romano...

– Lamento que você tenha chegado a essa
incompreensão. Às vezes, as contingências da
vida nos obrigam a suportar certos ambientes
desfavoráveis, mas nem por isso devemos dei-
xar-nos contaminar pelas suas baixezas. Você,
que chegara a um estado de elevação espiritual
admirável, não devia permitir que os outros lhe
transmitissem esse relaxamento moral.

– Mas... Se todos, ou quase todos, são as-
sim, nesta cidade... Não fará parte da civiliza-
ção esse relaxamento? Se eu não acompanhar
esses hábitos, correrei o risco de cair na anti-
patia da quase totalidade...

– Você está equivocado. A prova disso está
em que eu vivo aqui há muito mais tempo e
continuo mantendo a mesma linha moral de
sempre, sem que jamais me houvesse assal-
tado esse pensamento ridículo.

– Mas, o senhor sempre teve mais força de
vontade do que eu.

– Você também sempre revelou força de
vontade, tanto assim que mantinha, invariavel-
mente, atitudes exemplares. O que se deu foi
o seguinte: você se esqueceu dos exercícios
de vigilância e higienização mental que houve-
ra aprendido. Em consequência, chegou a
esse estado de fragilidade que levou sua mente
a ser contaminada por esses pensamentos
inferiores, inclusive o de ter medo de que ou-
tros pensem que não é homem! ...

– O senhor adivinhou... Realmente, muito
antes de vir para cá, eu já caíra nesse estado
de fragilidade, porque abandonei os Conheci-
mentos Superiores que houvera aprendido em
nossas reuniões espirituais. Como eu gosta-
ria de voltar a ser o que fui!
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CONHECIMENTO SUPREMO
Sergio de Almeida Alves

Jorge João Ferreira

O DESEQUILÍBRIO E A NÃO CIVILIZAÇÃO DO SER HUMANO
Na minha visão atual, o apego exagerado às coisas do mundo co-

mum é a principal causa ou raiz de quase todos os males e sofrimen-
tos em que se debatem os Seres Humanos que, por essa razão, vêm
se tornando cada vez mais frios e insensíveis para com seu próximo,
sem nenhum amor em seus corações. Esse apego é, também, a prin-
cipal causa no momento atual, do Desequilíbrio em que vive a Huma-
nidade e o Planeta, que só se preocupou e pensou em evoluir e progre-
dir, cada vez mais, nas obras de arte, na arquitetura, na literatura, nas
descobertas, puramente materiais, e não se preocupou e nem pensou
que a sua Essência precisava e, por que não dizer, precisa e muito,
também, de alcançar essa Evolução e esse Progresso, de Forma Ativa
e Consciente.

Apesar de serem poucos os que ainda têm essa visão positiva e
construtiva, creio que aí é que está a tábua de salvação da Humanida-
de, porque, mesmo tendo progredido muito no campo intelectual, cien-
tífico e tecnológico, isso não quer dizer que tenhamos alcançado o mais
alto nível de Civilização. Vejo, sim, o Ser Humano tornando-se cada
vez mais incivilizado e, dessa forma, ignorando o que é mais importan-
te para nós: o Amor Verdadeiro e uma vida sem ilusões, sem mentiras
e sem mistificações, com um Verdadeiro Equilíbrio entre a Vida Espiri-
tual e a material.

Espiritualmente, o Ser Humano continua muito afastado do real sen-
tido de sua Existência, porque a Civilização, para ser completa, preci-

sa de boas orientações para a Verdadeira Vida, tendo, como ponto de
apoio, os Altos Conhecimentos provenientes da Sabedoria Suprema,
que é a Fonte Infinita de Deus.

A Ação Cristã Evolucionista e a Verologia, Ciência da Verdade Es-
sencial, têm um método simples e de grande eficácia. Sendo uma Dou-
trina Espiritual, orienta cada um, individualmente e em conjunto, para o
estudo, compreensão e realização do Conhecimento Superior. Trans-
mite a Revelação de que somos todos possuidores de Sete Órgãos
Psicológicos, compostos de Faculdades e Manifestações que, bem
desenvolvidos e harmonizados entre si, resultam no Equilíbrio Psicofísico
(Espiritual e Físico). Ajuda-nos com os Ensinamentos dos Grandes
Mestres de Sabedoria Suprema, como nosso Mestre Cristófilo Nageo,
criador da Verologia, e do Maior de Todos os Mestres, Jesus Cristo e,
ainda, com a compreensão das Leis Eternas, que regem o Universo e
a Humanidade.

         Afirmo, com toda a certeza, que a Ação Cristã Evolucionista,
com todos esses recursos mentais, morais e espirituais, encontra-se
à disposição de todos, em geral, oferecendo ajuda aos Seres Huma-
nos que queiram sair deste Desequilíbrio em que vivem atualmente,
auxiliando na Civilização Psicofísica de seus praticantes, primeira-
mente, do povo brasileiro e também dos demais habitantes da Terra, de
Forma Ativa e Consciente.

Quem não quer ser forte para enfrentar e resolver bem todos os
seus problemas, com segurança, com coragem sensata e com deci-
são? Mas, forçoso é dizê-lo: isso, para mim, deixou de ser uma utopia
para ser uma realidade, desde que entrei para a Ação Cristã Evolucionista
com sua Ciência, a Verologia, há quase 36 anos.

Por que isso deixou de ser uma utopia? Porque a Ação Cristã
Evolucionista, com sua Ciência Espiritual ou Psicológica, foi criada por
um Mestre de Sabedoria Suprema que veio à Terra para trazer Conhe-
cimentos Transcendentais, para nos ensinar a desenvolver, equilibrar e
harmonizar o Sistema Psicológico — que é a mais importante de todas
as revelações da Ciência Verológica.

Dentre esses Conhecimentos Transcendentais que o Saudoso e
Amado Mestre Cristófilo Nageo, fundador e presidente perpétuo da Ação
Cristã Evolucionista e da Verologia nos forneceu um Ensinamento que,
realmente, nos chama a atenção e nos leva à Meditação:“O Conheci-
mento Supremo produz uma Força Espiritual tão potente que trans-
põe todos os obstáculos, elimina todas as debilidades e dissolve
todas as dúvidas”. (3º da página 96 do livro Pensamentos Verológicos)

Mas, como isso é possível e como pode acontecer? Simplesmente,
quando somos assíduos às aulas, seguindo à risca e sendo perseve-
rantes e leais aos Ensinamentos e às normas dadas nos quatro Seto-
res de Estudos e Realizações Verológicas, com seu Método de Evolu-
ção Mental e Psicológica, Ativa e Consciente — simples e seguro, ao
alcance de qualquer grau de instrução, credo e religião.

Esse Conhecimento Supremo é a Verdade Essencial ou o Verbo
Divino, contido em todos os Ensinamentos Redentores trazidos pelos
Mestres de Sabedoria Suprema que já passaram pela Terra e o maior
de todos foi e continua sendo o Divino Psicólogo e Mestre Jesus Cristo.
É uma força tão poderosa, que consegue remover, do Sistema Psicoló-
gico ou Espírito, toda a contaminação causada por todos os pensa-
mentos inferiores, que criam as debilidades, nos causando medo, inse-
gurança e angústia, nos tornando suscetíveis e também trazendo gran-
des prejuízos à nossa vida espiritual, material e à saúde física.

O Exercício de Concentração e Agilização Mental, simples e natural,
mas de grande profundidade, quando realizado individual e coletivamen-

te, já é o suficiente para o estudante de Verologia conseguir desenvol-
ver, equilibrar e harmonizar as Faculdades e Manifestações de seus
sete Órgãos Psicológicos. Absorvendo ou incorporando esta potente
Força Espiritual, ou Conhecimento Supremo, substituindo as forças
inferiores absorvidas, desde que entramos neste plano de vida terrena,
isso lhe dará condições de “transpor todos os obstáculos, eliminar
todas as debilidades e dissolver todas as dúvidas” de sua vida.

Só depende de cada um, individualmente, e de todos, em conjunto, a
realização da Verdadeira Fraternidade Redentora no seio da Ação Cris-
tã Evolucionista e da sua Ciência, a Verologia.  Vale repetir, sendo ape-
nas assíduo, perseverante e leal às aulas, reuniões gerais e estudando,
compreendendo e realizando o Conhecimento e as Orientações Su-
periores, em sua vida interna e externa. Sendo assim, promoverá sua
Transformação e Evolução Psicológica, resolvendo bem todos os seus
problemas, como está acontecendo com quem vos fala e com todos
aqueles que seguem o Método Verológico.

Com esse trabalho, o estudante de Verologia passa a ser feliz, como
consequência de uma vida psíquica e física mais saudável. Por que
isso acontece? Porque, desenvolvendo, harmonizando e equilibrando
seu Sistema Psicológico, ele aprende a usar as sublimes armas do
Bem, que são a Verdade, a Paciência, Energia Serena e o Perdão. Com
essas armas sublimes, o Praticante de Verologia coloca a verdade no
seu devido lugar, sem maltratar ou ofender seus algozes. E essa atitu-
de é realizada com serenidade, confiança e com grande alegria espiri-
tual porque o verólogo sabe que as atitudes violentas agridem muito
mais o próprio agressor do que o agredido.

Portanto, caríssimos(as) leitores(as) do Jornal Verologia, há sessen-
ta e três anos, a ACE e a Verologia estão transmitindo o Conhecimento
Supremo e promovendo esta Força Espiritual tão potente, a todos que
aportam aqui. E você não está impedido de fazê-lo. Basta que procure a
nossa secretaria ou telefone para o número que está no próprio jornal e
venha serrar fileiras conosco, adquirindo uma felicidade verdadeira que
nada nem ninguém poderá destruir, porque essa está pautada e
alicerçada nas Leis Eternas criadas pelo Supremo Poder que é Deus
Todo Poderoso e que regem o Universo e a toda Humanidade.
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Habitualmente, quando surgem problemas, pre-
ocupações e até mesmo sofrimentos, a grande
maioria das pessoas não os recebem com bom
humor e, muito menos com otimismo. Porém quan-
do se estuda o Método Verológico, aprende-se a
comprovar que eles representam um clique ou um
alarme que nos alerta que algo não está certo e
que precisamos despertar para consertar.

Imaginem se os Seres Humanos nunca tivessem
essas advertências, ficariam, sempre, repetindo os
mesmos desacertos, sem chance de se recuperar
e progredir.

Quando alguma pessoa nos ofende, por exem-
plo, temos duas opções: ou revidamos com ofen-
sas piores, ou então essa ofensa não irá nos abalar
e, se nos incomodar, encontraremos um momento
propício para nos defender com serenidade. Essa
segunda opção (nas duas modalidades) aprende-
mos com esse inteligente estudo que fazemos na
Verologia. Isso, além de ser uma defesa pacífica,
irá conscientizar o agressor, podendo, em alguns
casos, mudar a sua atitude.

Tudo que nos acontece de agradável ou desa-
gradável, cabe, unicamente a nós, transformar em
sofrimento ou experiência. Transformamos em so-
frimento quando a nossa reação é negativa, e em
experiência quando agimos com acerto, positiva-
mente. Esse é o nosso aprendizado feliz e produti-
vo dentro desse estudo científico. Temos, também,
que tomar muito cuidado com os acontecimentos
agradáveis, porque nos tornam, por vezes, vaido-
sos, egoístas, presunçosos, fazendo achar que
somos melhores que os demais.

A Verologia ensina até a substituir os sofrimen-
tos por experiências, quando analisamos sensa-
tamente o acontecido, vendo qual a nossa partici-
pação negativa, o que exige muita humildade (qua-
lidade indispensável em nossa evolução).   Entre-
tanto, quando somos acometidos por sofrimentos
físicos ou morais, as reações mais diversas, uns
se desesperam e podem chegar até ao
desequilíbrio mental, outros entram em depressão
e, nesse estado permanecem apáticos. Mas, uma
grande maioria não toma providências imediatas,
deixando que essas dificuldades se juntem a ou-
tras e isso dificulta por demais sua solução devido
à insuficiência para examiná-las melhor.

Nós, verólogos, aprendemos a receber as difi-
culdades, problemas como nossos Verdadeiros
Amigos porque, através deles, chegamos a de-
tectar um mal em nosso organismo tanto psíquico
como também físico, antes que aumente e se tor-
ne irreparável.

Theonilze Terra Pimenta

João da Conceição Carvalho

A VONTADE DE DEUS
Entendo que nada é mais necessário, nada é mais importante do

que fazer a Vontade de Deus, que consiste em cumprir Suas Leis,
Seus Mandamentos e Seus Ensinamentos.

Por que é tão necessário fazer a Vontade de Deus? Porque Deus,
somente Deus, o Poder Absoluto, o Poder Supremo, por ser o Criador
de tudo e, também, o nosso Criador, sabe, exatamente, como
devemos pensar, como devemos agir; enfim, como devemos viver.
Sabe, portanto, o que é melhor para nós, Seus filhos.

Nenhum de nós pode viver em completa segurança, paz e
felicidade, ora cometendo erros, ora cometendo acertos. Não seria
esse ainda o nosso modo de viver? Felizes aqueles que já começaram
a compreender que precisam se modificar. Mas, se é tão necessário
e tão importante fazer a Vontade de Deus, por que resistimos tanto
em fazê-la?

Será que essa lamentável resistência não seria devida a não termos
ainda a necessária consciência de nossa total dependência de Deus,
em relação a tudo que ele criou, para podermos existir: o ar, a água e
uma grande variedade de alimentos?

Talvez, isso tenha origem em nossa vaidade que não nos permite
admitir que existe uma Inteligência Infinitamente Superior à nossa,
que criou tudo que existe na Terra e no Espaço Infinito; que  criou
também  a  nós, Seres  Humanos  e  tudo  que  necessitamos  para
existirmos, inclusive, as Leis Universais, que mantêm tudo
funcionando,  no  mais  perfeito  equilíbrio  e com absoluta perfeição,
exceto, é claro, os sistemas naturais que nós desequilibramos com
nossa ignorância, egoísmo e ambição desenfreada.

Por não admitirmos uma Inteligência Infinita, muito superior à
nossa, passamos a seguir a orientação de nossa própria inteligência
e, também, a de nossos semelhantes, que nada sabem sobre a
Vontade de Deus. As consequências de nossa insensata escolha
são sentidas pela maioria de nós, inevitavelmente, como aflições,
medos, angústias, ansiedade, insegurança, dores e sofrimentos
(físicos e psicológicos), que não nos deixam viver em completa
segurança, paz e felicidade.

Como nada é mais necessário e mais importante do que fazer a
Vontade de Deus, aproveito esta oportunidade para fazer um breve
resumo sobre Sua Vontade, revelada em todos os Ensinamentos
de Jesus Cristo, o Espírito mais Perfeito enviado por Deus a nosso
Planeta, exatamente para nos transmitir Suas Leis, Seus
Mandamentos e Seus Ensinamentos.

A Vontade de Deus, conforme Cristo revela em seus
Ensinamentos, é que sejamos Humildes de Espírito,Pacificadores,
Mansos, Misericordiosos e Puros de Coração, que não julguemos
ninguém pelas aparências, mas segundo a Reta Justiça; que
perdoemos sempre; que amemos a Deus, com todas as nossas
forças, com todo nosso entendimento, com todo nosso coração e
com toda a nossa alma; que amemos nosso próximo como a nós
mesmos; que amemos uns aos outros; que amenos os nossos
inimigos e oremos por aqueles que nos perseguem, maltratam e
caluniam; que façamos o bem a quem nos faz o mal; que nos
consideremos irmãos; que passemos a dar mais importância aos
cuidados de nosso espírito do que às demais coisas; enfim, que
purifiquemos nosso Interior, que nos aperfeiçoemos espiritualmente.

Acredito que, para ajudar-nos, Jesus deixou alguns estímulos, em
forma de Ensinamentos, para perseverarmos sempre, para que
jamais desistamos de nos esforçar em fazer a Vontade de Deus.
Dentre esses estímulos selecionei dois: “Aquele que perseverar,
até o fim, esse será salvo”. / “Bem aventurados são os que ouvem
a palavra de Deus e a praticam.”

Jesus deu o exemplo vivo de obediência à Vontade de Deus. Ele
sabia que nada é mais necessário e mais importante do que fazer a
Vontade de Deus, porque reconhecia, profundamente, a Infinita
Inteligência e Poder do Criador, a quem chamava de Pai. Por isso,
afirmou com toda autoridade: “A minha comida é fazer a vontade
daquele que me enviou para realizar suas obras.”

Jesus, não só fez a Vontade de Deus, como também orientou a
todos nós, a fazê-la, como podemos observar na oração do Pai Nosso:
“Pai... faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu.”

Amigos leitores: posso garantir que o Método Verológico nos ajuda,
decisivamente, a cumprir as Leis de Deus, Seus Mandamentos e
Seus Ensinamentos, ou seja, a fazer a Vontade de Deus, portanto,
ajuda a nos aperfeiçoarmos espiritualmente.

Gostaria de finalizar esse tema, dizendo, por experiência própria,
que é muito importante, não só meditarmos bastante nas Leis Perfeitas
e nos Sábios Mandamentos e Ensinamentos de Deus, revelados por
Jesus Cristo, como também é muito importante pedir a Deus que
nos ajude, que nos dê as forças que necessitamos, para
conseguirmos afastar de nós os defeitos que impedem que vivamos
de acordo com a Sua Sábia Vontade.

AMIGOS
VERDADEIROS
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Nosso Mestre Cristófilo, como sempre, nos mostrando que o que
nos parece algo comum, corriqueiro, característico ou não de algu-
mas pessoas, na verdade, tem um cunho espiritual e uma origem
divina. E que, mesmo aqueles que não trazem de berço, são capa-
zes de desenvolvê-lo de maneira adequada.

Observemos as palavras de Cristófilo Nageo: “A simpatia é um
perfume que será tanto mais delicado e atraente quanto mais
aprimorada for a sua essência, ou seja, a substância espiritual
de seu portador”. Esse Ensinamento me chamou muito a aten-
ção, por experiência própria: – Quando criança, eu era expansiva,
simpática, falante. Com o passar do tempo e as adversidades da
vida, tornei-me uma jovem calada, séria, fechada.

Entrei para a Verologia, tive contato com os Ensinamentos a res-
peito do tema, mas, mesmo assim, não houve transformação. Eu
era chamada de antipática, metida, marrenta e tantas outras deno-
minações. Não me abalavam, mas me causava uma estranheza a
dicotomia entre o que eu aprendia aqui, sobre quem faz o Proces-
so de Evolução Ativa e Consciente e toda essa antipatia que exala-
va do meu Ser.

Há pouco tempo, porém, algumas pessoas, em ambientes dife-
rentes, me elogiaram quanto à minha simpatia, de maneira muito
gratificante, embora ainda estivesse um tanto desconfiada das afir-
mações.

Quando, então, botei os olhos nesse Ensinamento e alcancei a
compreensão. A Simpatia, e eu ouso até chamar “Simpatia Ver-
dadeira” em paralelismo à Humildade Verdadeira, tem cunho es-
piritual e só a alcança quem já caminhou um bom pedaço na Evolu-

ção Espiritual. O Mestre diz que é delicada e atraente.
Quantas pessoas vemos no mundo comum, que são simpáti-

cas? Mas, essa Simpatia é escandalosa, irritante ou até grossei-
ra. E, na maioria das vezes, atrai muitos, mas afasta outros tan-
tos.

Na minha compreensão, a Simpatia aqui definida como perfu-
me, precisa exalar de um Órgão Psicológico, minimamente trans-
formado e equilibrado, para que produza os efeitos corretos de
delicadeza e atração. É espiritual, é verdadeira! Não é produzida
para agradar os outros, mas é resultado de um esforço individual
daquele que quer evoluir e, consequentemente, agrada, sem ne-
nhum esforço. É natural. É de espírito para espírito.

Quando ingressamos num Caminho Espiritual, passamos a en-
xergar o mundo com outros olhos e, nesse primeiro momento, te-
mos um olhar cauteloso e avaliador, o que, não raro, nos torna anti-
páticos ou pouco simpáticos. Isso foi o que aconteceu comigo. Por
isso, estou falando aqui para enfatizar o cuidado que precisamos
ter. É preciso seguir as Orientações e ser firme em todos os ambi-
entes da nossa vida cotidiana, mas desnecessária é a antipatia.
Talvez nem todos consigam, como eu não consegui, mas eu não
atentei para isso na ocasião.

Entretanto, como um bálsamo, esse Ensinamento veio até a mim
agora, para me mostrar a Verdadeira Simpatia, o divino perfume
exalado, naturalmente, de uma Partícula Divina, pelo menos um pou-
co desenvolvida, através de um Processo Consciente. Esse aroma
espiritual carrega os ambientes e atrai os olfatos daqueles que com
ele se identificam.

Thamyris Conceição Macedo

O PERFUME DA SIMPATIA

– Reaja, enquanto é tempo. Não permita que
a sua mente seja toldada por esses pensamen-
tos negativos. Não se preocupe com o que os
outros possam pensar ou dizer da sua eleva-
ção de linguagem. Você haverá de encontrar,
sempre, amigos e admiradores entre os que
apreciam esse comportamento digno. Que pre-
fere você? Um amigo como eu, ou a amizade
dos que vivem no deboche e na licenciosidade,
dizendo coisas tolas e inúteis?

– Tem razão. Preciso reagir. Antes um amigo
certo e respeitoso, como o senhor, do que mui-
tos amigos sem compostura moral. Além disso,
preciso constituir-me em nobre exemplo para
meus filhos. Imagine que já cheguei a um tal
estado de perversão da linguagem, que tenho
de falar o mínimo possível em minha casa, com
receio de soltar algum palavrão!

– Você deve continuar a ser um exemplo, não
só para seus filhos, mas também para todos os
seus parentes e amigos. Mantenha esse pen-
samento, com toda a firmeza, e verá como até
os debochados se modificarão, influenciados

pelo seu pensamento positivo e construtivo. E,
quando não se modifiquem, passarão a respeitá-
lo, deixando de ironizá-lo e de falar-lhe nesse
linguajar que só merece a repulsa dos homens
de elevada formação moral.

– Ao invés de ser contagiado por esse mal
de que eles são portadores, eu é que passarei
a contagiá-los com o Bem! Não é assim?

– Exatamente. E você pode estar certo de
que o homem passa a ser mais homem, passa
a ser um Homem com “H” maiúsculo, à propor-
ção em que fortalece sua vida e suas energias
com os Ensinamentos e as realizações de na-
tureza espiritual. E isso porque, dessa manei-
ra, vai pouco a pouco, robustecendo-se com
as vibrações que promanam da Força Supre-
ma, que é Deus! Portanto, dia a dia e cada vez
mais, será um Forte, sobrepondo-se, assim, às
debilidades e temores próprios do mundo infe-
rior.

– Que feliz encontro, o de hoje! Já me sinto
outro homem! Se me permite, voltarei à respei-
tosa e útil convivência com o senhor. E estou

certo de que, desse modo, terei forças para tri-
unfar da debilidade que me levou a um pensa-
mento negativo tão ridículo!

– Será para mim um motivo de intensa ale-
gria espiritual! Você voltará a ser o que era. Para
ajudá-lo, recomendo-lhe o aforismo de Cristófilo:
“Há indivíduos que dizem grosserias, obsce-
nidades e palavras de baixo calão, ou se en-
tregam à prática de vícios, movidos pela pre-
ocupação doentia de aparecerem como en-
tes másculos... Será que têm receio de que
se pense que não são homens”? ...

O homem foi leal aos propósitos que formu-
lara. Voltou a ser digno da amizade íntima do
filósofo, voltou a participar de suas extraordiná-
rias reuniões espirituais e, por isso, não só vol-
tou a ser o que era, mas foi muito além. Chegou
a ser, também, um filósofo e moralista, um Ho-
mem com “H” maiúsculo, um eficiente orientador
para os Seres que se dispusessem a transpor o
mundo das fragilidades para entrar em contato
com o Mundo da Força Suprema!

(Conto) Cristófilo Nageo

Continuação na Pag. 1

O HOO HOO HOO HOO HOMMMMMEM QUEM QUEM QUEM QUEM QUE TIE TIE TIE TIE TINNNNNHA MHA MHA MHA MHA MEDO DE QUEDO DE QUEDO DE QUEDO DE QUEDO DE QUEEEEE
PENSASPENSASPENSASPENSASPENSASSEM QUSEM QUSEM QUSEM QUSEM QUE NÃO ERA HOE NÃO ERA HOE NÃO ERA HOE NÃO ERA HOE NÃO ERA HOMMMMMEMEMEMEMEM


