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Cristófilo Nageo

A Evolução Ativa e Consciente proporciona ao Ser
Humano os devidos recursos para autodirigir-se, ou
melhor, para efetuar o Processo Evolutivo de
autorrealização. Leva-o a utilizar proveitosamente seu
Livre Arbítrio. Alerta-o para a necessidade imperiosa
de nutrir seu Órgão Mental e os demais Órgãos Psico-
lógicos, diariamente, com os alimentos espirituais ade-
quados. Indica-lhe, para esse fim, Ensinamentos alta-
mente construtivos e renovadores. Aponta-lhe a conve-
niência de compreender o sentido real desses
Ensinamentos, para que os ponha em prática acerta-
damente. Ajuda poderosamente o aumento de sua ca-
pacidade para que oriente melhor a própria vida, em
todos os campos de suas manifestações. Habilita-o,
enfim, a ser mais útil a si mesmo e a seus semelhan-
tes.

É realista a Evolução Ativa e Consciente. E isso por-
que, além de lógica e racional, conduz à comprovação,
no laboratório de experiências psicológicas, das com-
preensões adquiridas, sendo oportuno esclarecer,
desde logo, que esse laboratório abrange o mundo
interno e o mundo externo do realizador.

Tomando como ponto de apoio os melhores
Ensinamentos e o melhor Método, para desenvolver e
aprimorar todas as faculdades do Sistema Psicológi-
co, sobretudo a Inteligência, a Razão, o Centro Emoci-
onal, a Consciência e a Ultraconsciência, o Processo
de Evolução Ativa e Consciente é absolutamente se-
guro, propiciando excelentes resultados em um espa-
ço de tempo tanto menor quanto maior seja o empe-
nho do Evolucionista.

Mediante as indicações feitas pela Verologia, o rea-
lizador encontra os mais convincentes recursos para
obter as provas reais da Evolução que ele vai progres-
sivamente alcançando, com os seus próprios esfor-
ços. É assim que vai tomando consciência de seus
novos estados evolutivos, e de que já não é o que era
quando começou a palmilhar o caminho da Evolução
Ativa e Consciente.

Quem se empenha na realização desse eficiente
Processo Evolutivo, pode libertar-se dos sofrimentos,
ou, pelo menos, reduzi-los ao mínimo. E isso porque
esse Processo o ajusta aos imperativos das Leis Eter-
nas.

À medida que o realizador se vai enquadrando nes-
sas Leis Divinas, vai deixando de transgredi-las, e,
portanto, vai eliminando as causas essenciais dos
sofrimentos (físicos ou morais).

No entanto, ao ingressar no ritmo libertador da Evo-
lução Ativa e Consciente, quase sempre o realizador
tem dívidas morais e espirituais, a saldar, através de
sofrimentos. Em consequência dos erros cometidos
quando seu Espírito estava abandonado ou quase
abandonado, quando se conformava com a evolução
passiva e inconsciente, quando ignorava as Leis Eter-
nas.

Segundo as observações verológicas, essas Leis
consideram suspensas as dívidas morais e espiritu-
ais do realizador, quando ele se dispõe a seguir, com
lealdade e determinação, as indicações referentes ao
Processo de Evolução Ativa e Consciente. E é assim

que, através de constantes esforços em prol do apri-
moramento de si mesmo e de seus semelhantes, con-
segue libertar-se dos sofrimentos, por que teria de pas-
sar para o resgate de tais dívidas, se permanecesse
entregue à evolução passiva e inconsciente.

Dir-se-á que as Leis Eternas, em face da elevação
e firmeza de propósitos do realizador no sentido de
consagrar-se ao Processo de Evolução Ativa e Consci-
ente, resolvem deixar seus movimentos inteiramente
desembaraçados, a ver se continuará fiel a esses pro-
pósitos, empenhando o máximo de sua dedicação no
mais nobre de todos os ideais.

Aí está uma das vantagens do Processo de Evo-
lução Ativa e Consciente.

Mas, como é lógico e conforme também a Verologia
tem observado, a Justiça Divina faz reverter essas dívi-
das morais e espirituais à responsabilidade do deve-
dor, para o devido resgate através de sofrimentos, quan-
do ele mergulha na displicência e na incompreensão,
regressando ao ritmo da evolução passiva e inconsci-
ente.

Para completar o Processo de Evolução Ativa e Cons-
ciente, o realizador precisa transformar-se gradativa-
mente em Mensageiro do Bem, a fim de fazer por ou-
tros Entes Humanos o que foi efetuado em benefício
de sua libertação, ou seja, apontando-lhes o caminho
seguro para a realização desse Processo Dinâmico e
Redentor.

Cumprindo, assim, a Lei de Gratidão e a Lei de
Altruísmo, torna-se mais útil a seus semelhantes, e,
do mesmo passo, consolida as posições conquista-
das no campo da Evolução Espiritual, evitando retro-
cessos.

O aspirante aos altos graus evolutivos deve alimen-
tar, desde o início de seu Processo de Evolução Ativa e
Consciente, o resoluto anelo de evoluir, mas não ape-
nas com o objetivo de beneficiar-se a si mesmo, e sim,
também, para ficar em condições de auxiliar o aperfei-
çoamento espiritual de outros Entes Humanos, pois
sabe e sente que esse processo o habilitará para de-
sempenhar essa digna missão.

Outra vantagem do Processo de Evolução Ativa e
Consciente é o de abreviar o itinerário evolutivo que
todos os Seres Humanos têm que percorrer, inevita-
velmente, quer queiram, quer não queiram, tangidos
pelos inflexíveis ditames da Lei de Evolução.

Para abreviar esse itinerário, o estudante de
Verologia substitui os sofrimentos pelos esforços ab-
negados e incessantes no sentido de compreender
bem e por em prática fielmente os Ensinamentos
Reformadores, já em benefício próprio, já em benefí-
cio de seus semelhantes. E isso lhe permite alcançar,
com trabalho perseverante, mas sem grandes sacrifí-
cios, o Paraíso Espiritual, mesmo dentro do inferno de
baixas paixões que fervem neste mundo terreno.

Depois de muitas andanças e de muitas investiga-
ções no campo da vida espiritual, sem chagar a uma
conclusão definitiva, o Ser Humano sente, afinal, que
precisa firmar-se em algum caminho que lhe ofereça a
máxima segurança e tranquilidade, pela pujança de
seus Conhecimentos e pela sensatez de seu Método.

Mas, quase sempre, continua inseguro e indeciso,
mesmo depois de haver chegado à idade madura, pela
insuficiência de seu Discernimento.

Uma das vantagens mais úteis do Processo
Verológico de Evolução Ativa e Consciente, senão a
mais útil de todas, é precisamente a de ampliar ao
máximo o Discernimento do verólogo, ou seja, sua
capacidade para confrontar, analisar e escolher o me-
lhor Caminho tanto para sua vida espiritual quanto para
sua vida material. Mas, sobretudo, para o Aprimora-
mento de sua Vida Permanente.

Efetuada, com absoluta firmeza discernitiva, essa
opção pelo caminho mais eficiente para o bom atendi-
mento de sua Vida Eterna, pode o investigador, então,
concentrar nesse caminho o melhor de seus esforços
durante o resto de sua permanência na Terra.

Consagrando os mais leais e ardorosos esforços
ao caminho espiritual criteriosamente escolhido pelo
seu Discernimento, bastante ampliado e aprimorado,
sem se tornar dispersivo e desnorteado em busca de
outros caminhos espirituais menos eficientes, ou apa-
rentemente espirituais, o realizador não perderá mais
seu precioso tempo em buscas inúteis. Obterá, as-
sim, finalmente, indestrutíveis triunfos espirituais, e,
em consequência, os mais sólidos triunfos materiais.

Convém frisar, ainda, que o Processo de Evolução
Ativa e Consciente, proporcionado pelo Método
Verológico, é a complementação indispensável de
muitos conhecimentos obtidos em outras fontes (reli-
giosas, espiritualistas, filosóficas, científicas, etc.). E
isso porque a Verologia dispõe de recursos espe-
cializados para essa complementação, já mediante
novas conclusões extraídas da Sabedoria Antiga atra-
vés de profundas meditações, já mediante suas novas
criações e concepções em perfeita harmonia com as
necessidades imperiosas da vida atual. Ou melhor,
desta era de grandes transições e transformações.

Quem realiza esse Processo, observando lealmente
as recomendações da Verologia, poderá, até mesmo,
completar a sua peregrinação evolutiva, alcançando
os mais elevados graus da verdadeira espiritualidade,
para sua própria felicidade e para o generoso auxílio a
seus semelhantes.

Muitas são as vantagens do Processo de Evolução
Ativa e Consciente oferecido por todas as verdadeiras
escolas de aprimoramento espiritual dos séculos pas-
sados. E, também, na atualidade, pela Instituição que
o ministra sob a égide dos Ensinamentos de Jesus
Cristo e da Verologia (o novo método que inspira trans-
formações decisivas).



ASSIM COMO O SOL É O CENTRO EM TORNO DO
QUAL GRAVITAM TODOS OS PLANETAS E PLANE-
TOIDES DO SISTEMA SOLAR, ASSIM TAMBÉM A REALI-
ZAÇÃO DO PROCESSO DE EVOLUÇÃO ESPIRITUAL
DEVE SER O CENTRO EM TORNO DO QUAL DEVEM
GRAVITAR TODAS AS DEMAIS ATIVIDADES DO ENTE
HUMANO.

(Cristófilo Nageo)

(Do Livro Evolução Mental e Psicológica)
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LUZ DO MUNDO
Sergio de Almeida Alves

Já falamos da “luz” e das “trevas” na vida dos Seres Humanos, às quais o
Divino Mestre Jesus Cristo se refere. Entretanto, nesta nova e feliz oportunida-
de, vamos falar, na minha compreensão verológica atual, especificamente da
“luz” e “trevas” que Ele transmite em seu Ensinamento a seguir: “Eu sou a luz
do mundo; quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.
(Jesus Cristo – João c. 8 v. 12)

Quando Jesus Cristo diz: “Eu sou a luz do mundo” – Ele afirma que veio à
Terra, a mando do Supremo Poder que é Deus para, além de confirmar os
Ensinamentos dos Profetas que tinham vindo antes Dele, também, trazer Novos
Ensinamentos, destacando a prática do Amor Verdadeiro ou Espiritual e do
Perdão. Isso ele exemplificou em toda a sua vida na Terra, através de seus
Ensinamentos mas, principalmente, com sua vida e com seus algozes na sua
crucificação. Até então, era olho por olho e dente por dente. Deixou essas lições
gravadas com letras de sangue, para que as Criaturas Humanas não as colo-
cassem na gaveta ou na geladeira do esquecimento. O sofisma de que profeti-
zou, mas não as praticou, ficou definitivamente destruído pelos milênios dos
milênios.

“Quem me segue não andará em trevas” – Todo este sacrifício foi para que
o Ser Humano que o seguir, ou melhor, levar a sério o estudo, a compreensão e
a prática, vivendo a Luz Espiritual, consiga viver bem, em paz, feliz permanen-
temente e em harmonia com todas as Criaturas da Natureza. Jesus diz que,
para seguí-lo, não basta estudar, compreender, gravar e decorar seus
Ensinamentos, mas é necessário, sim, colocá-los em prática para vivê-los e
senti-los. Somente assim, conseguirá desenvolver, equilibrar e harmonizar suas
Faculdades e Manifestações Psicológicas, livrando-se das trevas. Em outras
palavras, a compreensão teórica ou provisória, por mais bem compreendida que
seja,  não leva a convicções profundas e, portanto, ao estado de felicidade
permanente. Ele também quer dizer que, somente os Conhecimentos que vêm
do Pai eliminam as trevas, ou melhor, os Conhecimentos Transcendentais. A
Criatura Humana, por mais estudiosa que seja, por mais conhecimentos cientí-
ficos e gerais que tenha e, até, se ocupar grande cargo na sociedade, estará
sujeita a cometer desatinos que desabonarão sua conduta e toda sua vida,
causando escândalos, perdendo sua dignidade e até sua liberdade.

“Mas terá a luz da vida” – Para que o caríssimo (a) leitor (a) possa enten-

der ainda melhor essa Luz da Vida, podemos citar alguns dos efeitos dos Co-
nhecimentos Transcendentais no Sistema Psicológico e na vida prática: o
aumento da visão espiritual, da coragem sensata, da decisão, da sensibilidade,
da penetração psicológica, da inalterabilidade, da união e comunhão com Deus.
Aprendemos que o egoísmo tem as seguintes terríveis manifestações: astúcia,
zombaria, pessimismo, vício, luxúria, ganância e comodismo e que o oposto
do egoísmo é o altruísmo com profundas e transcendentes manifestações, tais
como a lealdade, o respeito, o otimismo, a sobriedade, a vigilância, a
ganância controlada e a atividade. Aprendemos a diferença entre pensa-
mento, sentimento, intuição e imagem. A classificação dos Pensamentos, Sen-
timentos e Manifestações Transcendentais. O que é Sistema Psicológico, como
ele funciona e a sua relação com o sistema fisiológico, que é o corpo físico.
Desvendar o mistério da morte – tudo é Vida!!! Como resolver bem todos os
problemas materiais, morais e espirituais. Como vencer a timidez, a indecisão,
o medo e todas as outras debilidades. A arte da economia ou do aproveitamento
do tempo em benefício de nós mesmos, de nossos semelhantes, do nosso
querido Brasil e de toda Humanidade e, principalmente, desvendar o maior de
todos os mistérios, que é Deus.

É fácil falar de Amor e Perdão, como muitos têm feito, com grande proprieda-
de. Mas, como ensinar ou aprender a amar verdadeiramente, perdoar e até orar
com grande alegria espiritual, de forma imparcial e universal, por aqueles que
nos prejudicam, caluniam e odeiam, sem prejudicar a nossa dignidade?...

Isso, para mim, era impossível até que comecei a estudar Verologia. É algo
extraordinário, que faz tanto bem que a linguagem humana é muito pobre para
exprimir tamanha Alegria Espiritual.

Com o advento da Verologia, ninguém mais pode dizer que “anda em tre-
vas”, ou melhor, que é infeliz, que não tem Conhecimentos para resolver ou
encontrar a melhor solução para cada problema, material, moral e espiritual,
principalmente o mais complexo de todos, o casamento. Viver angustiado e
infeliz. Passar por sofrimento moral e físico. Continuar sentindo um vazio que
nada e nem ninguém consegue preenchê-lo, apesar de estar no meio de muitas
pessoas, até com a pessoa amada e com muito dinheiro.

Concluimos que  A Luz da Vida”, do Divino Psicólogo, Jesus Cristo, elimina
tudo isso!...

ESPERANÇA DE ANOS MELHORES
O Mundo está comprovadamente conturbado. Mas, os acontecimen-

tos desfavoráveis e estarrecedores ao longo da face da Terra, com cer-
teza, têm uma causa e um propósito espiritual além da visão superficial
e material que costumamos dispensar a eles.

Não pretendo aqui falar do fim do mundo, da promessa do paraíso
pós morte ou de outras teorias falaciosas que aplacam a angústia de
muitos e preenchem as ambições econômicas de poucos.

Na minha compreensão atual, através da Lente Verológica, o ho-
mem se embruteceu tanto e de tal forma, incentivado pela busca do
sucesso profissional e econômico, além de inclusão social globalizada,
que se afastou e se afasta cada vez mais da sua Essência Divina e
Espiritual. Esse afastamento leva o Ente Humano a sufocar mais suas
Prerrogativas Superiores. A Verologia nos revela a existência de Sete
Órgãos Psicológicos (Mental, Transcendental, Sentimental, de Grava-
ção e Ficção, de Arquivamento, Defensivo e Revigorador e Instintivo e
Propulsor). Todos eles possuem Faculdades e Manifestações. Os es-
tudantes de Verologia aprendem quais são e como desenvolvê-las.

Pode não parecer, mas todas as nossas virtudes têm Cunho Espiri-
tual, origem DIVINA., poia nos foram doadas por Deus a partir da Partí-
cula Divina com que Ele nos dotou.

Então, nada mais lógico, que a partir do momento em que a Huma-
nidade passa a viver quase que exclusivamente a matéria, deixa es-
quecida a maior parte, e até as mais comuns das manifestações Divi-
nas, tais como o Discernimento, a Inteligência e o Bom Senso (Órgão
Mental); a Sensibilidade e a Comoção (Órgão Sentimental); a Vontade
(Órgão Defensivo e Revigorador) entre tantas outras.

Não devemos, contudo, crer que as coisas se manterão nesse es-
tado inferior e desfavorável indefinidamente. A  Esperança brota em

nosso Mundo Interno quando conseguimos, mais que compreender,
sentir através do Estudo, da Compreensão e da Prática dos
Ensinamentos Superiores, que Deus é soberano e que nada acontece
sem Sua permissão.

Conforme se caminha no Processo de Evolução Ativa e Consciente,
chega-se à percepção de que a Paz Mundial é possível, mas que a
maior possibilidade é o alcance da Paz Interior, a Paz Divina, da qual só
Deus é detentor e agracia Seus filhos que se fazem merecedores dela.
Sim, a Paz Interior precisa ser merecida. É necessário um trabalho,
um estudo, uma dedicação ao Desenvolvimento Espiritual, em detri-
mento de algumas atividades materiais.

Quando se chega a sentir essa Paz, renovam-se as Esperanças
de que Deus, em Sua Magnânima Bondade, não está castigando a Hu-
manidade, mas apenas demonstrando, através da Lei de Causalidade,
as consequências do afastamento espiritual do homem do Seu Cria-
dor. Sentimos uma Força Espiritual que nos faz alcançar a
Inalterabilidade, que não se confunde com passividade ou comodismo,
mas que, antes disso, nos permite Viver Bem, apesar do que quer que
aconteça ao redor, e saber, acima de tudo, com toda certeza, que anos
melhores virão para aqueles que estão cuidando da terra fértil de seu
Mundo Interno, plantando as boas sementes dos Ensinamentos Supe-
riores e regando com o Desenvolvimento e a Prática das Virtudes Divi-
nas.

  Estamos no início de mais um Ano Novo no calendário e ao invés
de revolta e lamúrias, cuidemos de melhorar o nosso Mundo Interno
para os anos futuros, de forma que tenhamos bons frutos e vivamos
em Paz onde quer que estejamos.

Thamyris Conceição Macedo
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O Criador de tudo que existe no Universo ensina, através de sua
imensa Sabedoria, como é necessário e imprescindível Transfor-
mar.

Uma pequena semente,  insignificante pelo seu tamanho, quando
se coloca ou simplesmente cai na terra, após determinado tempo,
ela brota, cresce e pode se Transformar em uma árvore gigantesca
e, por vezes, frondosa, podendo amenizar o calor com sua sombra
suave e acolhedora. Existem plantas cuja transformação explode em
flores das mais variadas espécies e cores, aliadas ao seu perfume
peculiar.

O Criador apresenta um exemplo magistral de Transformação
com o que acontece com as borboletas: no  início, são lagartas,
rastejantes, sujeitas a serem pisadas e esmagadas. Após, se reco-
lhem no casulo por um período determinado até se transformarem
em borboletas. A mãe Natureza capricha no colorido diversificado e
no desenho simétrico de suas asas; é realmente muito poético e
encantador. Mas, após sua transformação em lindas borboletas, ga-
nham a condição de alçar voos com direito à liberdade. Até no reino
mineral ocorrem transformações ao longo dos anos.

Ressaltamos que a mais divina de todas as transformações é
quando se processa a fusão dos caracteres de um casal que irá se
transformar em um Ser Humano. É uma belíssima Transformação,
sem sombra de dúvida. Faça uma profunda meditação a respeito do
que acabamos de relatar.

Por outro lado, observamos como a maioria das pessoas se pre-
ocupam, em demasia, com sua Transformação externa. Fazem
exercícios físicos, dietas alimentares, lançam mão de plásticas, pre-
ocupados com seu visual externo. O que acontece é que nós, Seres
Humanos, não possuímos só a parte externa ou física que é conferida
no espelho, fotos, etc. Possuímos também nossa parte interna ou
espiritual que necessita de cuidados especiais, aprimoramentos es-
pecíficos para chegarmos ao principal, nossa transformação para
melhor. Essa, sim, é uma Transformação altamente necessária que
irá engrandecer todos os passos na vida do Ser Humano. Vejam bem,
o estudo verológico é um estudo científico, simples, objetivo, com
capacidade até de fornecer o Mapa-mundi do Interior de cada estu-
dante, ou seja, por incrível que pareça, cada um passa a se conhe-
cer também por dentro (os seus Órgãos Psicológicos).

Por toda essa maravilha e muito mais é que convido os leitores a
conhecerem a Verologia que encaminha, passo a passo e de forma
accessível a melhorar e muito a sua qualidade de vida, fornecendo
ferramentas adequadas para que cheguem a se Transformar.

À medida que irá penetrando nos meandros dos Conhecimentos,
assim por dizer “mágicos”, da Verologia, pode-se constatar que se
adquire um novo procedimento que comparado ao que éramos an-
tes, mostra que mudamos para muito melhor, lidando com maestria
com tudo e com todos. Alguns notam a nossa mudança, porém o
que mais importa é a nossa paz interior, é como nos sentimos bem
com nós mesmos.

Essa é uma Transformação imprescindível, pois amplia nossa
visão interior, permitindo enxergar nossos problemas em todos os
ângulos e, como consequência, a solução se torna acertada e
satisfatória.

Observamos que exatamente como se processa a metamorfose
das borboletas, acontece na Evolução do Ser Humano.  Enquanto
está na evolução passiva e inconsciente e até mesmo no início da
caminhada da Evolução Ativa e Consciente, ele se arrasta sob o peso
de seus desacertos e desorientações, próprios dessa fase de evolu-
ção. À medida que se recolhe para estudar e realizar esse estudo
verológico, irá aos poucos se transformando e, como as borboletas,
alcançará a liberdade, ou seja, estará livre da escravidão imposta
pelos pensamentos inferiores. Assim, nesse estágio salutar
descortinará, sem dúvida, a Felicidade.

Nos ensina o Mestre Cristófilo Nageo : “É necessário realizar
um verdadeiro processo de Evolução Consciente por meio do
qual se passa a estudar, compreender e praticar as Leis Eternas
e os Ensinamentos Redentores. A Verologia afirma e prova que
esta é a única forma de acabar com todas as infelicidades.”

Theonilze Terra Pimenta

TRANSFORMAR
É PRECISO

Estou sentindo, em meu interior, o impulso de compreender e de
levar todos nós, verólogos, a perceber que chegou o grande momen-
to de nos Unir de verdade: todos olhando na mesma direção, com os
mesmos pensamentos, sentimentos e manifestações trans-
cendentais, sem críticas, sem retrocessos.

Somos poucos, mas cada um de nós está realizando, diariamen-
te, o Exercício de Concentração e Agilização Mental para impulsionar
o nosso Processo Evolutivo. Além disso, os componentes do Setor
Supremo, com a sugestão do Presidente atual, Sérgio de Almeida
Alves, estão fortalecendo mais ainda o seu Processo Evolutivo, atra-
vés do estudo mais intenso dos Ensinamentos do Setor Preliminar,
que é a base do nosso Equilíbrio Psicofísico. Entretanto, é fundamen-
tal que cada verólogo compreenda, profundamente, a necessidade
de estarmos, sempre, vendo o irmão com olhos de benevolência,
compreendendo que cada um se encontra num estágio evolutivo dife-
rente. Portanto, esse é o momento de darmos as mãos para nos
Unir, para sentirmos mais confiança, mais segurança e mais amor
entre todos os componentes da Ação Cristã Evolucionista. Na minha
compreensão atual, essa é a única forma de conseguirmos Triunfar.

Cristófilo Nageo nos afirma: “Unir para triunfar, triunfar para unir”
Esse Ensinamento é pequeno, mas a sua importância e o seu

valor são muito grandes para o crescimento de uma Fraternidade tão
completa como a nossa. É completa porque nos ajuda, determi-
nantemente, a nos tornar pessoas mais conscientes, mais verdadei-
ras, mais equilibradas, e mais caridosas, levando-nos a nos melhorar
através da dissolução de nossos defeitos e a realizar a ajuda ao pró-
ximo, com muito carinho.

São as experiências do dia a dia que nos dão a grande oportunida-
de de demonstrar em que estágio evolutivo nos encontramos. É a
chance de darmos aos nossos irmãos novatos a certeza de terem
escolhido um Caminho Verdadeiramente Cristão. Assim, estaremos
incentivando-os a continuar conosco e passando para eles uma se-
gurança e um bem estar enormes. Lembrando que essa atitude de
Cordialidade (que envolve habilidade no trato, prudência, respeito
mútuo, tolerância e energia serena) deve estar sempre presente com
todos os nossos queridos irmãos.

O que sentimos no momento da Corrente Magnética (quando há
troca de energias); o que sentimos com a palavra de incentivo de um
irmão mais experiente; o que sentimos com o intercâmbio de com-
preensões nas nossas aulas específicas e nas Reuniões Gerais; isso
nos torna mais convictos da escolha do Caminho que estamos se-
guindo. É quando aumenta a vontade de prosseguirmos e não procu-
rarmos outro Caminho e aguça a nossa Gratidão por tudo que já re-
cebemos e que ainda vamos receber, sem dúvida, em cada aula e
em cada Reunião Geral.

As Leis Eternas corrigem e premiam os nossos atos e palavras,
por isso é preciso estarmos sempre vigilantes para cumprirmos os
seus ditames. O estudo, a compreensão e a prática dos Ensinamentos
Cristãos é que nos tornam Verdadeiros Cristãos. Nosso Mestre
Cristófilo Nageo nos alerta: “Quem não procura compreender pro-
fundamente os Ensinamentos de Cristo, não pode praticá-los com
exatidão. E quem não os pratica devidamente, nunca será um
Verdadeiro Cristão”.

O Mestre Jesus nos orienta: “Vigiai e orai”. Portanto, devemos
ser vigilantes para cuidar das nossas palavras, falando apenas para
ajudar os nossos irmãos, com muito carinho e habilidade no trato,
nunca dizer nada que possa magoar ou provocar retrocesso no Pro-
cesso Evolutivo deles, pois o que cada um precisa é de Apoio, Segu-
rança e Amor.

A Verologia nos ensinou que cada um é uma unidade espiritual em
Evolução. Logo, nós, verólogos, que desenvolvemos e aperfeiçoa-
mos nosso Processo de Evolução Ativa e Consciente, baseado no
Método Verológico, sabemos que cada um se encontra num grau
evolutivo correspondente ao seu empenho. Só Deus Todo-Poderoso,
nosso Pai Eterno, que é a Perfeição, pode avaliar o merecimento es-
piritual de cada um. A única justiça infalível é a Justiça Divina.

Se amamos a Escola Iniciática que escolhemos para seguir, é pre-
ponderante que cumpramos as Orientações Verológicas, dando-nos
as mãos e unindo-nos, cada vez mais, pelos pensamentos, palavras
e ações. Somente dessa forma é que iremos cumprir o Ensinamento
de  União que Cristófilo Nageo nos oferece: vamos nos Unindo para
Triunfar e cada Triunfo nos impulsionará a nos Unir muito mais.

A UNIÃO FAZ
 A FORÇA

Theolyra Terra
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Amor é um vocábulo suscetível a diversas
definições. Por isso, costuma-se dizer que o
Amor não é definível, o que se faz são algu-
mas aproximações que muitas vezes são dis-
tantes do conteúdo amplo que este termo en-
cerra. A Verologia nos dá a conhecer a exis-
tência de diferentes tipos de Amor: existe o
amor fraterno, filial, maternal, paternal e o Amor
Divino que é incondicional, o maior e mais puro
de todos. O Amor sintetiza as manifestações
mais nobres do espírito que são a Misericór-
dia, a Benevolência, o Altruísmo, o Perdão, a
Justiça e a Verdade.

Jesus Cristo nos ensina: “Amareis o Se-
nhor vosso Deus de todo o vosso coração,
de toda a vossa alma, e de todo o vosso
entendimento; é o primeiro e o maior man-
damento. E eis o segundo que é semelhan-
te àquele: Amareis o vosso próximo como
a vós mesmos. Toda a lei e os profetas es-
tão contidos nestes dois mandamentos”.
(Mateus, 34 a 40)

O tempo que dedicamos ao cuidado de nós
mesmos, para a limpeza do nosso Mundo In-
terno, para o nosso amadurecimento moral e
espiritual (como propõe o Processo de Evolu-
ção Ativa e Consciente da Ciência Verológica),
o tempo que dedicamos aos que sofrem, na
verdade, é o tempo que dedicamos a Deus.
Não é possível amar a Deus, sem crescer, sem
nos tornarmos melhores. Não é possível amar
a Deus sem querer compromisso com os ou-
tros, com o trabalho. Não é possível amar a
Deus, sem ser capaz de percebê-lo agindo nos
acontecimentos da vida. É preciso criar um es-
paço dentro de nós para que as coisas novas
cheguem em nossa vida, para que a Paz de
Deus possa nos envolver e, aos poucos, con-
tagiar também os que estão ao nosso redor.

Jesus resumiu o Decálogo num único man-
damento, que se costuma chamar de o 11º
Mandamento: “Amar a Deus acima de todas
as coisas, e ao próximo como a si mesmo”.
Para Jesus, o próximo é o canal que nos leva
a Deus. Sem o próximo, todo o nosso esforço
é em vão, porque acabamos nos enveredan-
do no egoísmo que é a principal chaga da Hu-
manidade.

Quem realmente aprende a amar, pode
transcender e chegar a amar, inclusive, aque-
les que podem ser considerados inimigos. Os

AMOR - MAIOR MANDAMENTO
DA DOUTRINA CRISTÃ

inimigos são os nossos verdadeiros mestres.
Eles não têm pena de nós e apontam as nos-
sas falhas com bastante frieza, coisa que os
nossos amigos não têm coragem de fazer.
Amar o inimigo consiste em perdoar-lhe o mal
que porventura esteja nos fazendo. Acima de
nós,  existem as Leis Eternas que dirigem o
Universo e a Humanidade. Essas Leis orien-
tam todas as nossas ações, pois está escrita
em nossa consciência. Quando alguém nos
faz um mal, ele não está nos ferindo, mas fe-
rindo a si mesmo em relação às Leis Eternas,
que irão corrigi-lo. Quanto a nós, uma vez per-
doado o seu ato, ficamos livres e desembara-
çados de todas as implicações.

Como o Amor ao outro beneficia a quem
se doa? Não deveríamos fazer o bem ao pró-
ximo para recebermos uma recompensa. O
benefício (se assim quisermos chamar) é a
felicidade de ver a Doutrina do Cristo sendo
divulgada e ampliada para atingir todos os Se-
res Humanos do Planeta. Decidir-se por amar
o outro liberta da solidão, gerada pelo egoísmo
e o orgulho, debilidades que levam ao sofrimen-
to. Aprender a se amar e, conseqüentemente,
amar os outros, é garantia de felicidade.

A máxima “colher o que se planta” se encai-
xa perfeitamente à vida de quem se decide por
amar o outro, independente das situações em
que se encontra. São inúmeros os benefícios
àqueles que se disponibilizam a amar a si e ao
próximo, principalmente, nos casos em que
esse Amor se concretiza por meio de gestos
como ajudas espirituais e/ou materiais. É sem-
pre muito fácil nos colocarmos na posição de
receber ajuda. Mas, quando nos colocamos na
posição de oferecer ajuda, estamos colocando
à disposição dos outros as nossas capacida-
des. O sublime desse ato de Amor ocorre quan-
do buscamos nos aprimorar, naquilo que for ne-
cessário, para que nossa ajuda se torne mais
eficiente.  Além disso, fazer o bem ao próximo
não deve ser uma obrigação, mas, sim, algo
natural e espontâneo, sem a expectativa de re-
torno em qualquer que seja o âmbito.

O Amor é o tema preferido dos poetas,
compositores, artistas, escritores e religiosos.
Tema central das buscas humanas. Quando
se faz presente, ele dulcifica as Criaturas e
transborda em ações altruísticas, expandindo-
se e multiplicando-se. Aquele que o sente em

plenitude, destaca-se, como um astro que tem
luz própria e brilho em meio às sombras da
ignorância. Esse brilho atrai e magnetiza as
almas. A busca do Amor é um dos impulsos
do Ser Humano. Mas, apesar disso, estamos
no Terceiro Milênio, sem um conhecimento e
vivência maiores a esse respeito e, por isso
mesmo, a Humanidade sofre os desequilíbrios
que resultam da ausência do Amor e a conse-
qüente incapacidade de amar da Humanida-
de. O panorama mundial é desolador e duvi-
damos da possibilidade de se conseguir
reequilibrar o caos espiritual e moral que pare-
ce predominar toda parte

E nos perguntamos como modificar e con-
sertar esse quadro? Qual o melhor Caminho? O
que fazer? Deus nos tem oferecido o guia e
modelo perfeito: “Jesus”. Ele próprio disse: “- Eu
sou o Caminho da Verdade e da Vida e nin-
guém vem ao Pai senão por mim.” Temos o
Caminho, o roteiro, temos conosco o legado que
Jesus deixou e aprendemos a lei áurea que im-
pera sobre o Universo: “Amar a Deus sobre
todas as coisas e ao próximo como a si mes-
mo.” A mensagem é para todos os tempos e
além do tempo. Transcendente, permanece viva
e com tanta atualidade que, se tornasse presen-
te nas ações de cada Ser Humano, revoluciona-
ria os paradigmas que imperam nos diversos
campos do Conhecimento.

A síntese proposta por Jesus, em torno do
Amor, é das mais belas que se conhece. Amar
o próximo elimina as distâncias. Todos são o
próximo. E amando ao próximo, amamos a
Deus. Começamos a ter a percepção de que
Deus está presente. Tão certo quanto o ar que
respiramos, quanto à vida que existe em nós e
em todos os recantos do Universo. Aprenda-
mos a submeter-nos, serenamente, às adver-
sidades que desafiam a nossa alma, sem re-
volta. Lutemos sem desânimo e confiemos no
poder de Deus. Cada um de nós é uma impor-
tante unidade de Deus em Processo de Evo-
lução na Terra. Jesus nos conhece e está nos
esperando para a volta à casa de Nosso Pai.

E a Verologia, essa Verdadeira Escola de
Evolução Moral e Espiritual, com seu método
simples, objetivo e eficaz, também se encon-
tra de braços abertos para receber todos aque-
les que queiram se preparar devidamente para
esse reencontro.


