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(Diálogo) Cristófilo Nageo

PERSEVERANÇA, UMA DAS MAIORES VIRTUDES
NA SEGUNDA PÁGINA

Diz o abnegado médico ao professor 
Parsifal: – O senhor costuma falar em uma 
felicidade diferente da conhecida, em uma 
felicidade inalterável e indestrutível! Que 
espécie de felicidade é essa?

– É a felicidade que só se pode adquirir 
através do aprimoramento, gradativo e 
perseverante, dos predicados morais e 
espirituais.

– Embora eu não me considere um 
santo, tenho, todavia, uma vida exemplar, 
como se costuma dizer. Vivo unicamen-
te para a minha família e para os meus 
clientes. Não tenho vícios. Procuro não 
fazer mal a ninguém. Já alcancei, portan-
to, algum aprimoramento moral. Contudo, 
confesso que ainda não cheguei a essa 
felicidade extraordinária a que o senhor 
costuma referir-se.

– Eu o felicito, doutor, por conduzir sua 
vida de maneira tão nobre e elevada. Isso 
já é muito. Mas, ainda não é tudo.

– Que falta então?
– Falta-lhe adquirir Altos Conhecimentos 

Espirituais que o tornarão ainda mais útil a 
si mesmo e a seus semelhantes.

– Haverá, acaso, vida mais abnegada e 
mais útil do que a de um médico que, como 
eu, se consagra de corpo e alma à sua 
profissão? O senhor há de convir comigo, 
professor, que eu já me dedico muito aos 
meus semelhantes.

– Não há dúvida, doutor. Inegavelmen-
te, o senhor, exerce, com abnegação e 
consciência, sua nobre profissão. Incon-
testavelmente, o senhor tem sabido manter 
uma vida exemplar perante a família e a 
sociedade. E, com isso, está realizando 
muito, até mesmo no terreno espiritual. 
Mas, perdoe-me a insistência, a sua atua-

ção seria ainda mais eficiente se o senhor 
adquirisse Conhecimentos de Alto Valor 
Espiritual.

– Por quê?
– Porque, com eles, o senhor não só 

conseguiria a felicidade inalterável e in-
destrutível a que me refiro, como poderia 
transmitir a seus doentes, juntamente com 
o remédio para os males físicos, a vida 
e a força da palavra sublimada por essa 
mesma felicidade. Desse modo, o senhor 
acrescentaria à terapêutica da ciência 
médica essa outra terapêutica da Ciência 
Espiritual. Aumentaria, assim, a sua efici-
ência como Ser Humano e como sacerdote 
da ciência.

– É possível que o senhor tenha razão, 
professor. Mas... Como atualmente a minha 
enorme clientela não me dá um minuto de 
folga, prefiro continuar a socorrê-la com os 
recursos de que disponho e que, afinal, não 
tem dado resultado desfavorável...

– Quero acrescentar ainda, doutor, que, 
com esses Conhecimentos Espirituais, o 
senhor não só poderia atender melhor seus 
enfermos, mas também auxiliar melhor as 
pessoas de sua família e outras Criaturas 
que, embora sadias de corpo, necessitam 
de alimento para o Espírito.

– Mas, o senhor não acha que eu já faço 
bastante dedicando-me à minha família e 
aos meus clientes? Diga-me sinceramente.

– O senhor faz muito, mas, para ser since-
ro, devo dizer que ainda não faz o bastante 
para alcançar a felicidade invulgar a que me 
refiro. Para tanto, é necessário meditar e 
realizar Ensinamentos de Alta Substância 
Espiritual, através de esforços individuais e 
coletivos.

– Como assim?
– Estudando individualmente, e também 

em conjunto com outras pessoas, de senti-
mentos afins, Ensinamentos Reformadores. 
Nessas reuniões, cada um ajuda o outro a 
penetrar na Essência desses Preceitos, 
Transformadores. Nessas reuniões, todos 
cultivam o Altruísmo e o Amor Espiritual, 
realizando a Irmandade aconselhada por 
Jesus Cristo e cumprindo as Leis de Deus.

– Mas... não acha o senhor que eu já 
pratico o Altruísmo e o Amor Espiritual em 
dose suficiente, ao consagrar-me à minha 
família e aos meus clientes?

– Meu caro doutor: chegamos agora ao 
ponto mais delicado da nossa palestra. 
Permita-me dizer-lhe que, a meu ver, isso 
é muito importante, mas não é suficiente.
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Caríssimos (as) leitores (as) do Jornal Verologia, os Ensinamentos 
do Divino Psicólogo, Jesus Cristo, possuem um simbolismo, de 
certa forma, velado. Mesmo os mais simples, por serem muito 
profundos, tornam-se, também, impenetráveis, como esse sobre 
o qual tenho a grande alegria de escrever, verologicamente: “Pela 
vossa perseverança, conservareis as vossas almas.” (Jesus 
Cristo, Lucas, cap.21 v.19)

Por serem impenetráveis, as Escolas Iniciáticas vêm à Terra, de 
tempos em tempos, para orientar, com segurança e simplicidade, 
todos os Seres Humanos bem intencionados, sem exceção, para 
que, através de seus próprios esforços, consigam, pelo Estudo, 
pela Meditação e pela Penetração Psicológica, compreendê-los, 
praticá-los e vivê-los.

Em primeiro lugar, para aqueles que estão, pela primeira 
vez, tomando conhecimento da linguagem verológica, deve-se 
esclarecer que: o que se entende por Alma, Espírito, Centelha 
Divina, Microcosmo ou outro nome que se queira dar, é denominado, 
pela Verologia, Sistema Psicológico, possuidor de Sete Órgãos, 
estes Órgãos com suas Faculdades e cada Faculdade com suas 
respectivas e inúmeras Manifestações.

Jesus Cristo ao dizer “Conservareis”, isso está no sentido de 
perseverar para desenvolver, equilibrar, harmonizar e evoluir o 
Sistema Psicológico e, para isso, é imprescindível usar a lealdade 
no estudo, na compreensão e na prática de Seus Ensinamentos.

O principal objetivo do Divino Mestre Jesus Cristo está, sempre, 
no Sentido Psicológico, ou seja, Mental, Moral e Espiritual, porque, 
atingindo o lado espiritual, atinge também o lado material. No 
Sentido Espiritual está o verdadeiro objetivo de Seus Ensinamentos, 
legados para toda a Humanidade.

Cristófilo Nageo esclarece que:
 “A perseverança é uma poderosa alavanca”. Sendo aplicada 

somente em atividades nobres e úteis, envolve o propósito de não 
retroceder, em hipótese alguma, porque, antecipadamente, analisa 
e reflete os prós e os contras, como também a capacidade e os 
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recursos para realizá-las, traça um roteiro ou plano de ação, que 
não é seguido com sofreguidão, podendo, mesmo, ser modificado, 
de acordo com o decorrer da realização, para atingir o objetivo 
almejado.

Enquanto uma pessoa de poucas possibilidades pode 
transformar sua vida numa realização e triunfo permanentes, 
outra com grandes recursos, inteligente e culta, pode transformar 
sua vida num verdadeiro fracasso, se não aplicar a prática da 
Perseverança.

 Não devemos confundir a Perseverança com a teimosia ou o 
capricho. A Perseverança se aplica em atividades nobres e úteis 
e a teimosia ou o capricho se aplica aos impulsos desordenados, 
aos desejos de vingança e às baixas paixões; não reconhece seus 
erros, como se diz, “não dá o braço a torcer”.

Porque devemos aplicar a Perseverança no estudo, na 
compreensão e na prática dos Ensinamentos do Rabi da Galileia? 
Como diz Cristófilo Nageo: “Porque são portadores de excelentes 
orientações, tão úteis à vida material quanto à vida espiritual, 
mas também porque são transmissores de alentadora substância 
mental e de tonificante energia psíquica, portanto, perseverar 
na concentração e atenção sobre tão valiosos Ensinamentos é 
robustecer o Órgão Mental, dotando-o de novas luzes e de mais 
penetrante percepção. É, ainda, aumentar o contingente dos 
Pensamentos Superiores e, portanto, diminuir, cada vez mais, o 
número dos pensamentos inferiores até a eliminação total de suas 
nefastas atividades”.

Por falta de uma Orientação Mental, Moral e Espiritual, quantas 
Criaturas Humanas, por se deixarem levar pelo capricho ou 
teimosia, destruíram sua vida ou se autodestruíram, por não 
saberem discernir a perseverança da teimosia ou capricho.

Com o advento da Ação Cristã Evolucionista e da Ciência 
Verológica, todos podem se valer dessa científica tábua de 
salvação, Mental, Moral e Psicológica, para “perseverar”, ou 
“conservar, as suas vidas”.

EX
PE

DI
EN

TE

Segunda Página Jornal VEROLOGIA – Maio/Junho • 2019

PERSEVERANÇA, UMA DAS 
MAIORES VIRTUDES

Sergio de Almeida Alves

É certo que o Ser Humano não pode ficar, eternamente, 
indiferente à necessidade de empenhar-se em sua própria 
Evolução Espiritual, vivendo ao sabor das circunstâncias, como 
dizem: “deixa a vida me levar...”, como navios sem leme, sem 
bússola; reclamando que nada dá certo para si, que essa vida 
é um vale de lágrimas, que é muito sofrimento, que temos que 
passar por eles, que são fatalidades. Não conseguem atinar que, 
acima dos recursos materiais e intelectuais, inclusive acima da 
inteligência, estão os valorosos recursos espirituais.

A Verologia nos alerta sobre a Lei de Evolução, da qual não 
podemos fugir, que temos que nos enquadrar para sermos 
amparados por ela e não corrigidos, através dos sofrimentos.

Cristófilo Nageo nos dá esse Ensinamento: “Não atribuas à 
fatalidade os teus sofrimentos (físicos ou morais), nem te 
submetas passivamente a eles, pois nada mais são do que 
sinais para que despertes e te empenhes incessantemente 
no processo de evolução espiritual, a única forma definitiva 
para te libertares deles”

É necessário e premente ou urgente buscar um Caminho para 

realizar sua transformação. É necessário sair dessa vida de ilusão 
e tormentos frequentes e libertar-se de tão lastimável situação.

A Verologia está à espera, oferecendo um Caminho Verdadeiro de 
Evolução Ativa e Consciente a todos os Entes bem intencionados, 
que cansados dessa vida de tantos dissabores querem, porque 
sentem a necessidade dessa libertação.

Cristófilo diz ainda: “A vida é bela. Mas essa beleza só se 
torna permanente quando o ente humano atende à finalidade 
principal de sua passagem pela Terra.”

Venha efetuar um Processo Evolutivo de autorrealização, que 
o leva a aproveitar seu livre-arbítrio, o ajuda poderosamente, 
aumentando sua capacidade de orientar sua própria vida em todos 
os campos de manifestações (material e espiritual), tornando-o 
mais útil a si mesmo, a sua própria família e a toda a Humanidade. 
Estará, assim, atendendo a verdadeira finalidade de sua existência 
que é a de alcançar os mais altos graus de Aperfeiçoamento 
Espiritual, aproximando-se cada vez mais da Suprema Perfeição 
que nos criou e nos deu Sua Partícula Divina que temos que 
desenvolver para sermos felizes.

Zenaidy Conceição Macedo
VIVA SEM SOFRIMENTO
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Costumamos ouvir que não podemos deixar passar 
as Boas Oportunidades ou deixá-las escapar. Isso 
é certo, mas, para tal fim, temos que estar sempre 
atentos, ligados às ocorrências em uníssono com os 
nossos ideais.

Assim acontece, tanto na nossa vida material como 
na nossa Vida Espiritual, ou seja, em nosso Mundo 
Interno. É exatamente um estudo científico e inteligente, 
apresentado pela Verologia, que nos leva a aprimorar 
nossa atenção e reconhecer as Boas Oportunidades 
que surgem em nossa vida. Através desse Estudo, 
ficamos cientes e conscientes da existência, em cada 
Ser Humano, de 7 Órgãos Psicológicos. Aprendemos 
a conquistar nossas reais possibilidades que estavam 
apagadas ou movimentando-se lentamente.

Esse Estudo é tão eficaz quanto possível a qualquer 
pessoa, basta só querer, se interessar e se esforçar. 
Assim, poderá encontrar o elo que necessita para abrir 
suas portas interiores, descortinando inefáveis alegrias, 
aliadas a uma verdadeira paz interior.  

Com os Conhecimentos adquiridos na Verologia, 
imprimimos uma velocidade considerável em nossas 
Prerrogativas Psicológicas, chegando ao ponto de 
transformar a apatia em atividades energéticas que 
darão um impulso em nossos dias. 

Mesmo vivendo no ambiente confuso, violento e 
negativo da época atual, conseguimos superar tudo 
isso, ou melhor, não compactuamos, nem nos deixamos 
contaminar por essa lamentável e negativa controvérsia 
de valores.  

Ofereça essa Oportunidade Única a você mesmo 
e transforme-se em um batalhador dinâmico do Bem, 
sabendo, conscientemente, como aplicar e direcionar 
suas forças energéticas. Saiba que essas energias 
existem, em cada um de nós, apenas estão abandonadas 
e esquecidas. Por ausência de desenvolvimento 
adequado, a maioria das nossas energias acaba por 
se atrofiar e se anular.

Para frisar bem, insisto em repetir: o Estudo Verológico 
amplia nossa visão interior, fazendo-nos enxergar o que 
temos de melhor e nos orienta, passo a passo, como 
desenvolver o nosso Processo Evolutivo para dar vida 
e eficácia às nossas possibilidades.

O bom resultado desse Estudo é maior ou menor, 
na ordem direta do empenho e realização de cada 
estudante. Ele nos confere uma capacidade para nos 
autodirigir em todos os sentidos e ficar em condições 
de auxiliar nossos semelhantes.

Não deixe escapar essa Oportunidade Única em 
sua vida e você se sentirá como se estivesse flutuando 
nas nuvens, devido à leveza e à sublimidade desse 
maravilhoso Estudo, resultando na superação e 
resolução de todos os nossos problemas, dificuldades, 
etc...

Termino com um inspirado Ensinamento de Cristófilo 
Nageo: “Quando as ventanias açoitam os cabelos 
das árvores, põem à prova a resistência delas. 
As que têm raízes firmes, permanecem de pé. As 
outras caem. Algo semelhante acontece aos Entes 
Humanos quando açoitados pelas ventanias das 
“provas” e “experiências”. 

Theonilze Terra Pimenta

Vontade é uma virtude ou disposição que deve ser 
direcionada para praticar o Bem. Revela mais do que 
simples potencialidade ou aptidão para determinada 
boa ação: trata-se de uma Prerrogativa Espiritual Su-
perior, que pode e deve ser conhecida, aprimorada e 
fortalecida. 

Platão, no seu livro “República”, ao reportar as 
qualidades da cidade, descreveu as quatro virtudes 
fundamentais: Sabedoria, Fortaleza, Temperança e 
Coragem. Posteriormente, convencionou-se chamá-las 
virtudes cardiais, em torno das quais tudo o mais girava. 
Na cidade, boa e correta, cada um deveria participar 
da felicidade, deliberar bem, tendo em vista o bem do 
todo, comportar-se corretamente consigo mesmo e 
com seus semelhantes.

Infelizmente, o mundo em que vivemos parece 
cada vez mais distante do ideal de Platão. Para que 
o Ser Humano construa essa felicidade, completa e 
duradoura, não basta ter conhecimentos filosóficos. 
É indispensável que realize um Verdadeiro Processo 
Evolutivo, de Forma Ativa e Consciente, adquirindo 
e realizando o Conhecimento Superior, presente nos 
Ensinamentos Libertadores, sobretudo nos de Jesus 
Cristo, aprendendo como superar suas debilidades e 
desenvolver suas Virtudes. 

A Verologia, Ciência fundada sobre os alicerces da 
Doutrina Cristã, oferece todo o instrumental necessá-
rio para nosso Progresso Espiritual: com um Método 
simples e objetivo transmite Orientações Superiores, 
indispensáveis, para mudarmos nosso Mundo Interno,  
transformando-nos em pessoas mais equilibradas e 
melhores  para nossa própria vida e para a de nossos 
semelhantes. Só o Poder Dinâmico da Vontade sus-
tenta esse trabalho de transformação pessoal, em meio 
à influência dos pensamentos e vibrações inferiores 
que nos cercam.

A Evolução não se dá sem esforço. Temos que inten-
sificar a Vontade, substituindo o desejar pelo querer. 
Cristófilo Nageo nos ensina: “A Vontade, que precisa 
ser fortalecida e desenvolvida mediante uma edu-
cação gradual e perseverante, pode transformar-se 
em um Grande Poder, quando conscientemente 
dirigida. E, nesse caso, habilita o Ente Humano a 
obter admiráveis triunfos, tornando sua vida tão 
notável quanto fecunda”. 

Logo, transformar nossa vida e o mundo à nossa 
volta no ideal de perfeição que Platão descreve é pos-
sível, mas requer, principalmente, o desenvolvimento 
da Vontade, junto com as demais Faculdades e Ma-
nifestações Superiores de nosso Espírito. 

A Sabedoria Chinesa nos alerta: “As almas fortes 
têm vontade. As fracas têm apenas desejos”. 

OPORTUNIDADE
ÚNICA

O PODER DINÂMICO
DA VONTADE

Hilário José da Luz
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Thamyris Conceição Macedo
PRATICANDO O CRISTIANISMO

Jesus está na vida de todos ou quase todos desde a tenra idade, 
mas poucos compreendem verdadeiramente ou profundamente 
seus Ensinamentos. Menor número ainda dos que conseguem 
pô-los em prática. Como pôr em prática o que não se compreendeu 
bem? Impossível!

Cristófilo Nageo diz: “OS ENSINAMENTOS DE JESUS CRES-
CEM DE VALOR PARA NÓS, VERÓLOGOS, PORQUE, COM 
O AUXÍLIO DA VEROLOGIA, CONSEGUIMOS COMPREEN-
DÊ-LOS BEM PARA OS APLICARMOS DEVIDAMENTE NAS 
“EXPERIÊNCIAS” DE NOSSA VIDA INTERNA E DE NOSSA 
VIDA EXTERNA.”

Com o advento da Verologia em nossas vidas, passamos a 
desenvolver a capacidade de compreensão de quase todos os 
Ensinamentos de Jesus, porque a Verologia nos desvenda alguns, 
retirando o véu que os encobre. Mas, muito mais do que isso, pro-
porciona-nos um Método de Estudo, a começar pelo Exercício de 
Concentração e Agilização Mental, para alcançar compreensão 
dos Ensinamentos dos Grandes Mestres de Sabedoria Suprema, 
principalmente os de Jesus Cristo.

Além disso, a Verologia nos aconselha a trilogia do estudo, 
compreensão e prática dos Ensinamentos. Através da Pedagogia 
Verológica, começando pelo Exercício de Concentração e Agili-
zação Mental, vamos nos capacitando a alcançar compreensões 
profundas dos Excelsos Ensinamentos, que podem, então, ser 
postas em prática nas experiências do nosso cotidiano e nas 
nossas experiências internas, de cunho espiritual, nos revelando 
o Verdadeiro Cristo.

Muito mais valorosos são os Ensinamentos de Jesus quando 
compreendidos e postos em prática, no laboratório das experiên-
cias, quando temos a oportunidade de comprovar as Verdades 
Eternas neles contidas e somos agraciados com alegrias espiri-
tuais inenarráveis.

A Verologia não propõe a aceitação cega, nem a glorificação 
cantada ou a adoração. Mas sim, um trabalho sobre si mesmo de 
transformação das debilidades em virtudes. E é nesse trabalho 
que passamos a valorizar muito mais os Ensinamentos, porque 
comprovamos sua eficácia aplicada em nossa própria vida.

FATORES ESSENCIAIS DA EVOLUÇÃO ESPIRITUAL
Cristófilo Nageo

– Por quê?
– Porque o Amor Espiritual precisa ser profun-

damente compreendido e sentido. Ninguém pode 
experimentá-lo em toda a plenitude sem que antes 
haja lapidado suas imperfeições e burilado seu 
Espírito, através de um Processo Ininterrupto de 
Evolução Gradual. Por outro lado, o Altruísmo au-
têntico não pode ficar circunscrito ao pequeno grupo 
da família ou a um determinado número de pessoas. 
Deve ser amplo e generoso, de modo a abranger 
todos os seres bem intencionados. Ninguém con-
segue Altos Conhecimentos Espirituais, isolando-se 
de seus semelhantes, seja individualmente, seja em 
limitados agrupamentos. No entanto, é imprescin-
dível que os sinceros investigadores das Verdades 
Eternas se unam e se auxiliem mutuamente em 
constante convivência fraternal.

– E se eu permanecer como “livre atirador”? .Faço 
pelos outros o que posso. Mas, parece-me preferível 
ficar desobrigado de reuniões e de quaisquer outros 
compromissos. Não será melhor assim?

– Essa atitude, evidentemente, não está em har-
monia com a sua nobreza de sentimentos, doutor. 
Não se alcançam as Altas Prerrogativas Espirituais, 
através do comodismo ou da fuga aos compromissos 
e às responsabilidades, que servem precisamente 
para forjar o caráter do Homem que almeja libertar-
se das pesadas algemas da limitação materialista.

– Mas não lhe parece, professor, que a União e 
Irmanação referidas acabam degenerando nesse 
mesmo restrito agrupamento que o senhor considera 
desaconselhável?

– Desde que haja o permanente cuidado de 
não permitir que esse agrupamento se transforme 
em compartimento estanque, desde que os com-
ponentes dessa Instituição cultivem a Verdadeira 
Humildade e estejam dispostos a estender as mãos 
às pessoas que ainda não tenham ingressado nela, 
desaparece o risco dessa deplorável limitação.

– E as pessoas que, tendo ingressado na congre-
gação, dela se afastem por qualquer circunstância?

– Também devem continuar a ser tratadas com 
a mesma atenção que se dispensa àquelas que 
ainda não ingressaram, a menos que se manifestem 
inteiramente refratárias a essa cordialidade cristã. 
Desse modo, é possível que regressem ao seio 
da fraternidade. Mas, quando não regressarem, 
continuarão amigas e simpatizantes da Instituição. 
Ademais, todos são filhos do mesmo Deus e devem 
ser tratados com respeito e consideração, estejam 
onde estiverem, principalmente enquanto mantive-
rem recomendável procedimento.

– Sinceramente, professor, nunca pensei que, 
para alcançar Altos Estados de Evolução Espiritual, 
fosse necessária essa convivência com outras pes-
soas estranhas, em frequentes reuniões...

– Estranhas?!... As pessoas somente são estra-
nhas enquanto não se identificam pelo pensamento 
construtivo. Veja, meu amigo, o grande exemplo que 
Jesus Cristo nos deixou. Vivia ele em união íntima 
com os seus apóstolos e discípulos, em frequen-
tes Reuniões Espirituais, identificados todos pelo 
Pensamento Divino contido no Verbo Redentor. 
Entretanto, nunca se isolou, com a sua família es-
piritual, dos demais Seres Humanos. Ao contrário, 
constantemente pregava às multidões e consolava 
os aflitos em todas as partes. Precisamos seguir 
esse edificante e secular exemplo. Lembremo-nos, a 
propósito, da exortação do Divino Mestre: “Que vos 
ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, 
que também vos ameis uns aos outros. Nisto 
conhecerão todos que sois meus discípulos: se 
tiverdes amor uns aos outros”.

Veja que o Grande Iluminado aconselhava aos 
seus discípulos o amor recíproco, mas não para 
que se beneficiassem desse amor entre si, egoisti-
camente, e sim para que, através dele, servissem 
de exemplo aos demais Seres Humanos.Medite 
sobre tudo isso, meu caro doutor, e estou certo de 
que haverá de chegar a convincentes conclusões. 

“Enquanto a felicidade foge do egoísta, que 
pretende agarrá-la para uso exclusivo, multipli-
ca-se para o altruísta, que a reparte com os seus 
semelhantes” (Cristófilo Nageo)
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