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Jornal sintético de sugestões e dissertações verológicas. O máximo de assuntos construtivos no mínimo de páginas
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NA SEGUNDA PÁGINA

Há séculos, na Grécia, três devotados in-
vestigadores das Verdades Eternas se uniram,
impulsionados pelos mais sublimes ideais, e
organizaram eficiente Escola de Evolução
Espiritual. Porque haviam estudado e realiza-
do muitos Ensinamentos de Pitágoras,
Sócrates, Platão e Aristóteles, possuíam gran-
de cabedal de Conhecimentos Superiores.

O ecletismo de sua doutrina, a amplitude e
profundeza de seus métodos, a pureza e o al-
truísmo de seus propósitos – para logo atraí-
ram muitos Seres, aparentemente bem inten-
cionados.

Efetuavam frequentes reuniões nas quais
estudavam temas transcendentes, realizavam
uma verdadeira fraternidade e viviam experi-
ências práticas tendentes ao fortalecimento de
seu caráter e à Sublimação de seu Espírito.

No princípio, tudo corria bem. As pessoas
que ingressavam na Escola, animadas de en-
tusiasmo, não só eram assíduas às reuniões
e cumpridoras de seus deveres, mas também
se empenhavam no sentido de encaminhar
seus parentes e amigos à nova Instituição,
para que se beneficiassem dos Redentores
Ensinamentos ali ministrados e colaborassem
no progresso do admirável empreendimento.

Dessa forma, a Escola recém-fundada ia
cumprindo satisfatoriamente sua finalidade de
unir os Seres bem intencionados para a execu-
ção de simples, eficiente e objetivo Processo de
Aperfeiçoamento Moral-Espiritual. Decorrido o
primeiro ano de atividades construtivas, durante
o qual uns prosseguiam outros não, tendo sido
compensadas as vagas ocorridas pelo ingresso
de novos elementos, começou a escassear o
comparecimento dos alunos às aulas.

Ao que parecia, uns tinham ingressado na
Escola por simples curiosidade, sem possuí-
rem a chama ardente desse ideal que leva o
Ser Humano a consagrar-se, com perseveran-
ça, ao Processo Evolutivo; outros haviam ali-
mentado a suposição de que possuíam esse
anelo superior, mas agora estavam titubean-

tes ante a necessidade inelutável de terem que
ser dia a dia melhores, mediante a aplicação
dos Transformadores Conhecimentos adqui-
ridos; outros se desnortearam porque não ti-
nham ainda conseguido libertar-se de pensa-
mentos e interesses mesquinhos que haviam
acumulado em sua longa peregrinação...

Essas conjeturas tomaram maior nitidez na
Mente dos três fundadores da nova Escola no
dia em que, após sucessivas diminuições na
frequência, unicamente eles compareceram a
essa reunião. Muitos dos ausentes ainda havi-
am procurado justificar sua falta, sob alega-
ções diversas, mas outros nem sequer tive-
ram esse gesto cordial para aqueles que lhes
abriram os braços e o coração, para aqueles
que os auxiliaram com tanto desprendimento
e generosidade!

Nesse dia, os três idealistas não puderam
ocultar sua tristeza, ao contemplar a
incompreensão de alguns estudantes aos quais
tinham dedicado tanto afeto e tanta solicitude
que já os estimavam como se fossem verda-
deiros irmãos! Estavam mergulhados no mun-
do de suas dolorosas confidências, quando o
mais experiente sugeriu elevassem o pensa-
mento a Deus, com o máximo de Humildade e
Fervor, implorando mais Força, mais Luz Es-
piritual e mais Compreensão.

Depois dessa profunda invocação ao Todo-
Poderoso, experimentaram momentos de su-
ave comoção e calma, intercambiaram com-

preensões sobre diversos temas transcenden-
tes e chegaram a admiráveis conclusões.

Compreenderam, então, que, daí por dian-
te, deveriam examinar melhor o Estado Psico-
lógico dos Seres aos quais pretendessem aju-
dar, para que essa ajuda fosse mais inteligen-
te e mais segura.

Compreenderam, também, que o valor do
Sublime Empreendimento em que estavam
empenhados não dependia da quantidade dos
componentes da Instituição e sim da qualida-
de moral deles. Naturalmente que, se pudes-
sem conjugar quantidade e qualidade, tanto
melhor. Mais valeria, porém, que tivessem em
sua companhia uns poucos Seres com firme-
za de caráter, cientes e conscientes de suas
responsabilidades, do que congregar muita
gente curiosa e sem a necessária disposição
para levar a sério uma obra tão elevada.

Compreenderam, sobretudo, que, acima da
precária sabedoria dos homens, está a Sabe-
doria de Deus, e que ninguém consegue pleno
êxito na Realização do Processo Evolutivo sem
buscar reforço e inspiração na Origem Supre-
ma de todo o Saber Universal.

Chegaram, finalmente, à conclusão de que
Deus os tinha posto à prova, naquele dia, não
só para que corrigissem algumas de suas de-
ficiências, mas, principalmente, para que, pre-
midos pela contingência desagradável, bus-
cassem intuição, força e amparo no Grande
Foco das Energias Cósmicas!
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TRIUNFO ESPIRITUAL
Sergio de Almeida Alves

Fátima Helena Junqueira

ORIENTAÇÃO EFICIENTE
Jesus nos deixou vários Ensinamentos que nos servem como

roteiro, como verdadeiro código de conduta. Então, sempre que
tivermos dúvidas se devemos ou não fazer algo para os outros, po-
demos perguntar: -  Gostaria que fosse feito comigo?

O Mestre Jesus Cristo nos diz: “Tudo quanto, pois, quereis
que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles;
porque esta é a Lei e os Profetas. (Mateus, cap.7- vers. 12)”.

As pessoas são diferentes, mas em muitas coisas são todas
iguais: todos gostam de ser reconhecidos por suas atitudes, trata-
dos com justiça, atenção, sem crítica, sem julgamentos, sem
agressividade, sem ofensas, enfim com respeito e consideração.

 Mas, para seguir esse e outros conselhos do Grande Mestre
Jesus Cristo, precisamos de algum preparo, pois se nossa Mente
estiver completamente ofuscada pelos pensamentos inferiores,
nossa Consciência não é ativada. O egoísmo não permite que o
senso de justiça, a tolerância e outras Manifestações Superiores
funcionem adequadamente. O que é ativado de maneira automáti-
ca são os nossos instintos, que, em seu imediatismo e irreflexão,
acabam gerando muitos atos indesejados que podem causar con-
flitos e arrependimentos.

É por isso que não basta achar bonito e até se identificar com os
Ensinamentos Superiores, é necessário um Método que nos ensi-
ne a organizar nosso Mundo Interno, substituindo os pensamentos
inferiores por superiores. Um Método que nos oriente a usar o res-
peito mútuo e não admitir pensamentos inferiores relacionados aos
nossos semelhantes, a não fazer comentários tendenciosos, evitar
brincadeiras que ofendem, a calar quando oportuno, mas defender
nossos direitos sem violência. São inúmeros conhecimentos que
vamos adquirindo aos poucos, aumentando a nossa compreensão
e levando à prática na nossa vida.

Se nos colocamos no lugar do outro, aprendemos a ser mais
compreensivos e tolerantes com as dificuldades dos nossos se-
melhantes porque percebemos que todos nós erramos, e o quanto
é trabalhoso nos livrarmos das nossas imperfeições.

Isso gera uma compreensão mais ampla que nos faz ser mais
cuidadosos e mais habilidosos para nos relacionarmos em todos
os ambientes que frequentamos. E, sobretudo, percebermos que é
através das experiências do dia a dia que vamos nos melhorando
e evoluindo espiritualmente, motivo de nossa vinda a este Mundo
Terreno.

Os Ensinamentos do Divino Mestre e Psicólogo Jesus Cristo têm
um simbolismo, de certa forma, velado. Todas as Orientações do Divi-
no Mestre são no sentido mental, moral e espiritual e não material. Por-
tanto, devemos aplicar a Análise e a Interpretação para extrair esse
simbolismo, porque se os compreendermos ao pé da letra, podemos
chegar a conclusões assustadoras ou alarmantes, como no caso do
Ensinamento a seguir:

“Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e ati-
ra-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um de teus
membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E, se a
tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti,
porque te é melhor que um os teus membros se perca do que seja
todo o teu corpo lançado no inferno”. (Jesus Cristo Mateus Cap. 5,
Ver. 29 e 30).

Tudo que olhamos, ouvimos, falamos, escrevemos, lemos, criamos
e pretendemos fazer tem por base um pensamento, com uma mensa-
gem superior ou inferior, que levará ao Triunfo ou ao fracasso. Mas,
como discernir e sentir se uma imagem, som ou tudo que já fizemos ou
pretendemos fazer, e aprendemos com nossos pais, parentes, profes-
sores e na sociedade é realmente superior ou inferior?

Cristófilo Nageo nos adverte: “Nem tudo o que parece um defeito
é realmente um defeito. Nem tudo o que parece uma virtude é real-
mente uma virtude”. Somente através do Estudo do Método de Evolu-
ção Ativa e Consciente, saberemos o que é, realmente, um defeito e
uma virtude, porque isso depende dos olhos com que vemos.

Com a identificação da Verdade Essencial transmitida e contida nos
Ensinamentos Redentores, trazidos por todos os Mestres de Sabedo-
ria Suprema, sentimos o que diz Cristófilo Nageo na atualidade. “A Ver-
dade (a Verdade Essencial), segundo a intuição verológica, é a
substância Divina que dá vida, movimento, perfeição e infalibilida-
de às Leis Eternas. Desta Substância Divina promana a Luz Re-
dentora ou o Verbo com que o Onipotente criou todo o Universo, e
com que rege e o regerá - ampliando-o e aprimorando-o constan-
temente - pelos milênios dos milênios”.

Com este estudo metódico, diário e paulatino, se desenvolve o
Discernimento, a Percepção, a Reflexão, a Sensibilidade e também a

Penetração Psicológica, separando o que é real do irreal, o certo do
errado, o aparentemente certo do verdadeiramente certo e o joio do tri-
go. Com esse trabalho, se descobre, com grande facilidade, o que é
realmente inferior para, imediatamente, substituí-lo pelo superior e al-
cançar o Triunfo, em tudo.

Porque, quando o Divino Psicólogo diz: “Se o teu olho direito te
escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti” e “se a tua mão
direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti”, Ele está
nos dizendo que em tudo que olhamos e fazemos, as vibrações das
mensagens são semelhantes a um ímã: se inferiores, atraem pensa-
mentos com mensagens semelhantes, se superiores, atraem pensa-
mentos com mensagens também semelhantes e, ainda, que os opos-
tos se repelem. Portanto, substituir as atividades inferiores por superio-
res, evita que nosso Espírito ou Sistema Psicológico seja contaminado
por outros pensamentos com mensagens, também, inferiores.

Acrescenta Cristófilo Nageo, “Os pensamentos penetram em nossa
mente através do ar que respiramos, do éter, da atmosfera espaci-
al, da amplidão sideral, do mundo astral, ou outro nome que se
queira dar ao infinito espaço celestial”.

Ainda diz Jesus Cristo: “pois te é melhor que se perca um de teus
membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno”, ou me-
lhor, se substituirmos, desde o momento em que descobrimos, que algo
que olhamos e fazemos é inferior, a atração de outros pensamentos se-
melhantes se inverterá e a nossa vida deixará de ser angustiada, triste,
decepcionante, amargurada, substituída por uma vida de Triunfos, cheia
de sucesso, enfim, por uma felicidade que nada nem ninguém poderá
destruir. Isso porque a vida deixa de ficar incompatibilizada, para se tornar
compatibilizada com as Leis Eternas. Essa é uma das principais ativida-
des de nossa querida Ação Cristã Evolucionista, de sua Ciência, a
Verologia, e de sua pedagogia especializada para ensinar a descobrir,
identificar e substituir os pensamentos inferiores por superiores, forne-
cendo as ferramentas necessárias e ensinando a manejá-las; dessa for-
ma, lançamos fora os “olhos” e “membros” que nos prejudicam.

Caríssimo(a) leitor(a) do Jornal Verologia, caso não esteja satisfeito
e queira mudar seu estado psicológico para ter uma vida de Triunfo,
aceite a ajuda da Verologia.

OU PSICOLÓGICO
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Temos duas vidas: a vida física e a vida espiritual.  Acredito
que os leitores têm consciência disso. Sim, porque analisando
à luz da lógica é o espírito a essência do corpo, pois, quando
o espírito abandona o corpo, ele deixa de existir, não é assim?
Então, o corpo sem espírito não serve mais para nada – está
MORTO.

Muitas são as pessoas que não se dão conta para o que
existe de mais importante e até vital nessa sua existência – o
Aprimoramento do seu Espírito. Mas, felizmente, existem
aquelas que buscam COMO aprimorar essa Essência Divina,
que constitui a chave primordial da melhor maneira de viver.
Por que será que o despertar de nossas inúmeras
possibilidades interiores é tão importante assim?  Porque a
nossa estrutura interior é que comanda todos os nossos passos
e nosso aprimoramento progressivo, só assim haverá uma
transformação para melhor.

Destaquei COMO realizar esse aprimoramento, porque não
se encontra em outro caminho, senão na VEROLOGIA, uma
programação tão simples, mas ao mesmo tempo tão eficiente
e que leva seu estudante a um patamar “mágico”, em relação
à sua vivência mais Feliz.

Aquele que já se encontra maduro para empreender essa
Busca Espiritual, precisa estar ciente e consciente que ela
se processa com o sentido de melhorar nosso dia a dia e nos
tornar melhores como pessoas. Assim como as células
trabalham em nosso corpo com funções determinadas, os
Seres Humanos são células com trabalhos específicos dentro
de um grande organismo espiritual vivo.

A Criatura Humana tem que “arregaçar as mangas” e, o
quanto antes, trabalhar sobre si mesmo, ou seja, empreender
um estudo inteligente e racional que o conduza, sem perda de
tempo e sem misticismos à Verdadeira Felicidade.

Vejam bem, em uma busca inteligente, conseguimos
desenvolver nossa espiritualidade com o objetivo máximo de
encontrar algo superior, totalmente desprovido de ilusão, ao
contrário, um estudo que nos conduz, passo a passo, à
obtenção de regras práticas e convincentes, a uma crescente
melhora, tanto do nosso espírito quanto de todas as dificuldades
que surgem na nossa vida material.

O apego excessivo às coisas materiais, a lucros que possam
dobrar os rendimentos, terminam por escravizar, porque quanto
mais conseguem, muito mais querem ter. Seguindo esse
raciocínio, nessa situação, as Criaturas se tornam alheias,
indiferentes ao comando prioritário de suas vidas: o seu
Aprimoramento Interior e perdem a maior oportunidade que
implica no reconhecimento de suas inferioridades (pedras de
tropeço) que impedirão a harmonização dos seus sublimes
propósitos.

Finalizando, é preciso ressaltar que nessas Buscas
Espirituais, de pesquisa em pesquisa, finalmente terminam
encontrando um Caminho Certo, repleto de Luz que o satisfaz
plenamente, porque descortina, em sua essência, a Verdade
Essencial. Esse Caminho conduz, por meio da lógica e do
discernimento, a um Trabalho Evolutivo que é incessante e
pleno de toda a substância do Todo Universal. O Caminho
Certo que acabo de descrever é, sem dúvida, o MÉTODO
VEROLÓGICO.

Theonilze Terra Pimenta

Theolyra Terra

VERDADE

A Verdade Essencial impera nos Ensinamentos dos gran-
des Mestres de Sabedoria Suprema, sobretudo, os do Maior
dos Mestres que passou pelo Mundo Terreno, Jesus Cristo.

A Verologia, que é a Ciência da Verdade Essencial, nos
apresenta Conhecimentos Elevados e Superiores em todas
as aulas de todos os Setores de Estudos e Realizações Espi-
rituais, inclusive nas Reuniões Gerais de nossa Fraternidade.
Assim, participamos de intercâmbios de compreensões que
ampliam grandemente o nosso entendimento e nos esclare-
cem vários pontos contidos nos Ensinamentos, que ainda não
havíamos percebido antes.

Nosso Mestre Cristófilo Nageo nos diz: “A Verologia está
estabelecendo e restabelecendo tudo quanto é indispen-
sável ao império da Verdade Essencial.”

É incontestável o fato de que a Verologia está estabele-
cendo todos os meios necessários para levar ao conheci-
mento daqueles que queiram se transformar para Melhor, rea-
lizando o seu próprio Processo Evolutivo, construindo sua
Força Interior e merecendo a Proteção Divina.

Constatamos, inclusive, que a Ciência Verológica, também,
está restabelecendo esse Império da Verdade Essencial,
porque continua espargindo essa Energia Superior através
do Jornal Verologia, das aulas a que cada um pertence e,
sobretudo, através do Entusiasmo Sensato sentido pelos Ver-
dadeiros Verólogos que mantêm essa chama, constantemen-
te acesa, em qualquer situação.

Quem são os Verdadeiros Verólogos?
– São aqueles que cumprem as Leis Eternas e, especial-

mente, a Lei de Gratidão.
– São os que demonstram o reconhecimento por terem

encontrado o Verdadeiro Caminho Espiritual, que tantos Co-
nhecimentos e Benefícios nos conferiram, levando-nos a nos
sentir mais fortalecidos e corajosos para enfrentar todo tipo
de experiência, mesmo nessa época atual, tão conturbada.

– São os que contribuem para o Crescimento dessa Obra
de Bem, realizando o Ensinamento do nosso Mestre Cristófilo
Nageo: “Unir para triunfar, triunfar para unir.”

– São os que perdoam as falhas dos seus semelhantes e
procuram usar a franqueza, sem perder a serenidade.

– São os que continuam, sempre, fiéis à Fraternidade
Verológica, cumprindo o Ensinamento de Cristófilo Nageo:
“Quem encontra o Reino de Deus, depois de o ter procu-
rado sensatamente, empenha-se em permanecer nele para
sempre.”

Além disso, faz parte do cumprimento da Lei de Gratidão, a
retribuição do Bem recebido, compartilhando-o com todos os
que nos cercam, conduzindo-os a buscar os melhores recur-
sos para o desenvolvimento da Partícula Divina com que o
Criador agraciou a cada uma de suas Criaturas.

Cristófilo Nageo nos diz: “A Gratidão é tão importante
para a vida humana, que os ingratos jamais podem alcan-
çar altos graus de Espiritualidade.”

Para restabelecer os princípios básicos da Ciência
Verológica e penetrar na Verdade Essencial é indispensável
que redobremos os nossos estudos para compreender cada
vez melhor as Orientações Verológicas, pondo-as em prática.
Só assim, teremos uma vida muito mais produtiva e feliz.

BUSCAS
ESPIRITUAIS ESSENCIAL
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Muitos, hoje em dia, acham que conseguem penetrar e
interpretar as escrituras e ousam até repassar suas con-
vicções como perfeita tradução dos desígnios de Deus.

Porém, quem se dedica a um verdadeiro processo de
evolução espiritual, começa, pouco a pouco a compreen-
der as falácias de grande parte desses intérpretes, primei-
ro porque rasas, na superficialidade da letra; segundo, por-
que sem o cunho espiritual, investigativo e gradual que
requerem os Ensinamentos de Alta Hierarquia Espiritual.

Nosso Mestre Cristófilo Nageo nos afirma: "Só se con-
segue penetrar nas profundezas dos altos
Ensinamentos Espirituais, quando se estabelecem os
intercâmbios de compreensões entre consagrados in-
vestigadores da verdade essencial, unidos em uma
autêntica fraternidade."

Observamos que o Ensinamento é uma afirmação cate-
górica e diz que só consegue (e ninguém mais) quem par-
ticipa de uma Verdadeira Fraternidade onde se estabele-
cem intercâmbio de compreensões, pois as compreensões
se completam entre si, formando uma nova e mais
abrangente, mais profunda. O intercâmbio de compreen-
sões é fundamental para o alargamento do diâmetro men-
tal dos investigadores e para a eliminação de dúvidas pen-
dentes nas compreensões individuais. A Verdade é uma
só, mas as compreensões são diversas e mutantes, por-
que mutante é o homem. A compreensão de hoje pode não
ser a de amanhã, de daqui a um mês, ou um ano, visto que
o objetivo é evoluir, mais evoluídas se tornarão as compre-

ensões de cada um individualmente e de todos coletiva-
mente. Por isso, não se deve aceitar a compreensão de
uma única pessoa como Verdade Absoluta, mas confrontar
com a sua própria e de outros que também se dediquem a
mesma empreitada, para formar uma compreensão, ainda
sujeita a Evolução.

Outra condição afirmada no Ensinamento é de que as
compreensões intercambiadas sejam de CONSAGRADOS
investigadores. A palavra "consagrado" tem como defini-
ção: 1.dedicado(...); 2.investido de funções sagradas (...).
Se não houver dedicação e sinceras e abnegadas inten-
ções, não haverá as condições propícias ao intercâmbio
para penetração profunda nas Verdades Essenciais, mas
tão somente uma troca de ideias superficiais e sem provei-
to espiritual.

E, por fim, a condição da Verdadeira Fraternidade - só
quem estiver participando dos intercâmbios, e só os que
estiverem em união com a Fraternidade Autêntica, unidos
pelos mesmos pensamentos, palavras e ações como: Aju-
da Mútua, Amor Verdadeiro, Gratidão, Livre Arbítrio, Per-
dão entre outros tantos. A União, segundo o Mestre, é fa-
tor para o alcance do objetivo. Portanto, é preciso que es-
tejamos unidos para tal.

Existem muitos grupos que se dedicam ao Conhecimen-
to, mas se não formarem uma Autêntica Fraternidade, difi-
cilmente Comprerenderão as Profundezas, e, dessa for-
ma, jamais praticarão, com exatidão, os Altos Ensinamentos
Espirituais como recomenda o Pai.

Thamyris Conceição Macedo

COMPREENDER AS PROFUNDEZAS

Combinaram, então, que, daí por diante, to-
das as suas reuniões começassem e terminas-
sem mediante humilde e silenciosa invocação
ao Onipotente.

Combinaram, também, que, no dia imediato,
se fossem interrogados pelos seus irmãos es-
pirituais sobre a aula da véspera, lhes fariam
sentir que essa fora a mais doce e a mais pro-
veitosa de todas as reuniões por eles realiza-
das.

Ao encerramento desse memorável encon-
tro, os três idealistas suplicaram a Deus que fi-
zesse descer os eflúvios da Sua Misericórdia
sobre eles e também sobre os ausentes, permi-
tindo que esses retomassem, com firmeza e
perseverança, a marcha ascensional para o

Reino da Luz e da Verdade, principalmente os
que estivessem em condições de levar a sério
a grandiosa realização.

Informados do êxito da última aula e em face
da convicção inabalável manifestada pelos três
Iniciados, os que estavam em situação espiritu-
al satisfatória compareceram, em sua totalida-
de, à reunião imediata. E, de então por diante,
tornaram-se exemplares no entusiasmo, na as-
siduidade, na pontualidade e na cooperação.

Esse foi o decisivo momento de transição
para o extraordinário progresso alcançado por
uma das mais importantes Escolas de Evolução
Espiritual da Grécia, naquela remota época.

Isso demonstra que, quando há homens de
fibra à frente de um grande empreendimento e,

mais ainda, quando esses homens têm humil-
dade suficiente para compreender que neces-
sitam, acima de tudo, da Força, do Poder e da
Sabedoria do Todo-poderoso – a vitória é cer-
ta, não obstante as inevitáveis dificuldades e
incompreensões.

Esta lenda faz lembrar as palavras de
Cristófilo:

“Dentre os sinais que evidenciam eleva-
do grau de espiritualidade, destacam-se: a
firmeza de caráter, o senso de responsabili-
dade e a persistência no Bem”.

“Sem humildade verdadeira ninguém con-
seguirá transpor os obstáculos que, de vez
em quando, põem à prova os alpinistas da
ascensão espiritual”.

Cristófilo Nageo
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