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(Diálogo) Cristófilo Nageo

COMO DEFENDER-SE DO MAL
NA SEGUNDA PÁGINA

Diz o jovem atleta ao professor Parsifal:
– Tenho sido convidado por diversas 

pessoas, inclusive jovens, para frequentar 
as reuniões da Instituição que o senhor 
dirige. Já li alguns prospectos sobre o 
Processo de Aperfeiçoamento Espiritual 
que ali se realiza. Achei tudo bom e 
interessante. E cheguei mesmo a pensar 
em comparecer lá, pelo menos algumas 
vezes, para ver de perto o que é ...

– E por que não foi?
– Porque as minhas atividades no 

atletismo e no desporto não me permitiram. 
Além disso... Permita-me dizer-lhe com 
franqueza...

– Diga. Pode falar sem rebuços, com 
a máxima franqueza, meu jovem amigo. 
Abra-me o seu coração, e eu também lhe 
abrirei o meu.

– O senhor sabe, eu sou jovem... Preciso 
divertir-me... E o tempo é pouco para isso... 
O senhor também já foi jovem e sabe como 
são essas coisas...

– Devo esclarecer que as atividades de 
ordem espiritual não são incompatíveis 
com os divertimentos, desde que estes 
sejam sadios e moderados. É preciso, 
entretanto, harmonizar as duas espécies 
de atividade, para que uma não absorva o 
tempo da outra. As atividades no atletismo 
e no desporto são até aconselháveis, 
porque robustecem o corpo físico. É de 
uma grande utilidade realizar a máxima 
de Juvenal: “MENS SANA IN CORPORE 
SANO” (Mente sã em corpo são).

– Não é bem isso o que eu queria dizer, 
professor. Vou explicar melhor. Eu tenho 

a minha rodinha de amigos. Pelo menos, 
uma vez por semana, nós emendamos a 
noite com o dia... Gostamos das noitadas 
alegres... Às vezes, sinto um certo remorso 
pelos desregramentos praticados nessas 
noitadas... Outras vezes, sinto uma certa 
tristeza por haver gasto energias e tempo 
à toa... Mas, a vida do jovem é assim 
mesmo... Preciso gozar a vida, enquanto 
a vida se manifesta em mim com toda a 
sua força! ...

– Se você pensar melhor, haverá de 
compreender que gozar a vida não é 
esbanjá-la inutilmente, perdulariamente.

– Creio, professor, que só me dedicarei 
às atividades de Aprimoramento Espiritual 
na velhice. Enquanto eu sentir este fogo de 
entusiasmo pela vida, não poderei fazê-lo. 
Desculpe-me se feri a sua sensibilidade 
ou a sua austeridade moral com essas 
confidências.

– Não há o que desculpar. Você me deu 
com isso uma prova de confiança. Mas, 
observe bem: precisamente esse remorso 
e essa tristeza, que você experimentou, 
representam a voz da sua Consciência, 
indicando o desatino a que se entrega ao 
desperdiçar tempo e energias. Lembre-se 
de que os desregramentos da mocidade 
têm repercussão desfavorável na vida 
futura, sobretudo na velhice. As atividades 
de ordem espiritual, levando o Ser Humano 
ao equilíbrio e ao domínio sobre as baixas 
paixões, tornam a vida muito mais útil 
e mais feliz, tanto no presente como no 
futuro.

– O senhor pode explicar-me, por 

gentileza, em que consiste esse equilíbrio?
– Consiste na harmonia entre o 

pensamento e o sentimento, entre a 
mente e o coração, entre a vida material e 
a espiritual, entre o corpo e a alma.

– Muito obrigado. Prossiga, professor. 
Estou gostando de suas palavras.

– As Atividades Espirituais abrem novos 
horizontes para a vida, proporcionando outro 
tipo de alegria que não tem comparação 
com os gozos materiais ou instintivos. Faça 
como fazem outros moços e moças. Busque 
esse equilíbrio e esse autodomínio. E verá 
como sua vida se libertará dos remorsos 
e tristezas. Precisamente por ser jovem 
e robusto é que você deve consagrar-se 
ao aperfeiçoamento de seu Espírito, pois, 
unindo o vigor físico ao vigor espiritual, 
poderá prestar excelentes e inesquecíveis 
serviços a si mesmo e a seus semelhantes, 
à Família, à Pátria e à Humanidade!

– As suas palavras me sensibilizaram, 
professor. Penetraram bem fundo em 
meu coração. Nada lhe prometo, mas, 
desta vez, vou pensar seriamente sobre 
o assunto.

– Para ajudá-lo neste sentido, permita-
me oferecer à sua carinhosa atenção 
o Ensinamento de um dos maiores 
filósofos da antiguidade. É Pitágoras 
quem aconselha: “Os cães da margem 
do rio Nilo bebem correndo, com medo 
dos crocodilos. Faze o mesmo com a 
taça dos prazeres”. Meu amigo, tome 
cuidado para não ser devorado pelos 
jacarés das orgias e dos prazeres carnais 
ou materiais.

NA SEGUNDA PÁGINA

NA QUARTA PÁGINA

NA TERCEIRA PÁGINA

NA TERCEIRA PÁGINA

VINDE A MIM TODOS OS 
QUE ESTAIS CANSADOS

A MISSÃO DE
CADA UM

A SOLUÇÃO
PARA VIOLÊNCIA

A PERSEVERANÇA



Diante de tanta violência, descrença, injustiça e deslealdade 
do homem e da humanidade em geral, é natural que a Criatura 
Humana se sinta insegura ou tenha precaução ou incertezas em 
todos os seus afazeres, seja em relação à vida espiritual, na família, 
no trabalho, na sociedade, no esporte e na recreação.

Com o Estudo Verológico, se aprende a descobrir a causa 
dos males que levam a pessoa a falar e agir, inconscientemente 
ou impulsivamente, de uma forma que, em sã consciência não 
falaria ou agiria e depois se arrepender. O arrependimento já 
é uma condição favorável porque reconhece seu erro e leva à 
possibilidade de um dia se modificar.

A Ação Cristã Evolucionista e a sua Ciência Verológica dá 
condição de saber identificar a causa e os efeitos e, como 
consequência, Defender-se do Mal. Como? Cristófilo Nageo nos 
ensina, através de seu Ensinamento a seguir, conjugado com 
outros Ensinamentos que iremos abordar: “Quando te defenderes 
do mal, procura fazê-lo com Energia Serena, sem nenhum 
pensamento de vingança contra a pessoa que te prejudicou 
ou pretendeu prejudicar-te”.

A Energia Serena é uma manifestação do Ser Humano que 
possibilita agir nas situações mais delicadas, sem perder o 
controle, colocando a verdade no seu devido lugar, sem ofender 
ou maltratar o agressor. Ao agir com pensamentos de vingança, 
além de não resolver a situação, a complica e demonstra que está 
numa condição pior que a do agressor.

Sabe-se que a violência gera violência, por isso deve-se evitar, ao 
máximo, perder o controle porque as palavras, os gestos e os atos 
violentos agridem muito mais o próprio agressor do que o agredido, 
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segundo o Conhecimento Verológico. A perda de controle ocasiona 
os impulsos irrefletidos e ocasiona perigosas consequências.

Nas aulas verológicas, aprende-se, através de muitos exemplos 
apresentados, o que é a Energia Serena. Isso facilita a sua 
compreensão e mostra como colocá-la em prática. Utilizando a 
Energia Serena, indiretamente estamos praticando o perdão ao nosso 
agressor, porque não estamos agindo com pensamentos de ódio, 
rancor ou vingança, demonstrando que existe outra forma de agir.

Um dos grandes Ensinamentos do Divino Mestre Jesus Cristo 
é o perdão e, verologicamente, perdoar é não ter pensamento 
de ódio ou rancor em relação àquele nos prejudica ou tenta nos 
prejudicar.

A Pedagogia Verológica ensina que devemos defender nossos 
legítimos direitos e a nossa dignidade diante do mal, porque quem 
não se defende do mal se torna sem saber e sem querer conivente 
com ele, e perante as Leis Eternas que regem o Universo e a 
humanidade. Também aprendemos na Verologia que “Ser bom 
não é Ser bobo”, por isso, devemos aprender a nos Defender 
do Mal.

Como diz Cristófilo Nageo em um dos seus livros: “Em suma, 
com o uso da Energia Serena – recomendada pela Verologia 
– manteremos a nossa dignidade e triunfaremos em todas as 
circunstâncias, por mais difíceis que sejam”.

Portanto, caríssimo (a) leitor (a) do Jornal Verologia, você 
poderá aprender a usar a Energia Serena e a Defender-se do Mal, 
estudando, compreendendo e pondo em prática as recomendações 
do Estudo Verológico, desde que entre em contato conosco e sinta 
esta realidade em sua vida mental, moral e espiritual.
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COMO DEFENDER-SE
DO MAL Sergio de Almeida Alves

Quando iniciamos na Verologia, Ciência da Verdade Essencial, o 
nosso Mestre Cristófilo Nageo coloca a Perseverança na 2a lição 
para que possamos ter o conhecimento da sua importância em nossa 
vida, destacando o Ensinamento de Ainyot que diz: “Nada significa 
começar bem para quem não for capaz de perseverar até o fim.”     

  Antes de Perseverar em alguma realização, é preciso examiná-la, 
detidamente, à luz da Inteligência e da Razão. Assim, permanecemos 
há alguns anos perseverando no nosso Ideal Espiritual que é o 
Processo de Evolução Ativa e Consciente, com dedicação, empenho 
e lealdade. Agimos com Perseverança incessante para cumprir a 
nossa Missão de Evoluir a fim de que consigamos sair desta vida 
terrena muito melhor do que entramos.   

Cristófilo Nageo nos mostra que a Perseverança, bem conduzida 
e idealizada, leva-nos à vitória, porque conseguimos ter ânimo para 
vencer todas as dificuldades, sem desistir. Temos a convicção de 
que perseverando nesse ritmo ininterrupto, vamos nos tornando 
realizadores mais identificados com os resultados de nossos esforços 
que, ao mesmo tempo, vão produzindo novos elementos de triunfo e 
novas possibilidades em nossa Configuração Psicológica.

A Perseverança envolve o inabalável propósito de não retroceder 
em nenhuma hipótese. O Método Verológico nos ensina a agir 
com Perseverança: estudando, compreendendo e praticando o 

Conhecimento recebido, aprofudando-nos e aprimorando-nos cada 
vez mais, para que possamos nos transformar para melhor.   Cristófilo 
Nageo nos alerta: “Lembra-te de que para triunfar na jornada 
em busca do Equilíbrio Psicológico, precisas prosseguir sem 
interrupções nessa marcha ascensional.”   

A Verologia nos apresenta Pensamentos-Sentinelas que nos 
protegem, a Perseverança é um deles que destaca a afirmação: 
“Considerando a Evolução Ativa e Consciente o mais valioso de 
todos os empreendimentos, compreendendo que para realizá-
lo não bastam alguns meses de estudo. Trata-se de adquirir 
conhecimentos insuperáveis e duradouros, em incessante 
renovação, que servem como ponto de apoio para assimilação 
dos demais conhecimentos e a solução de todos os problemas. 
Requer, portanto, perseverantes investigações. Empenhar-me-ei 
nessa realização, com o máximo de persistência, assiduidade 
e confiança”.

Jesus Cristo nos adverte: “Quem persevera até o fim, esse 
será salvo”. Compreendo que ser salvo é nos livrar dos nossos 
erros, debilidades e imperfeições com Perseverança constante, 
vencendo todas as experiências, porque o nosso trabalho pessoal é 
intransferível e é o nosso empenho que nos leva à  Transformação 
para melhor e à Evolução.

Paulo Roberto de Almeida

A PERSEVERANÇA
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Todos, sem exceção, têm uma Missão nesse período 
precioso de sua existência aqui nesse Planeta. Por 
que viemos aportar aqui? Será só para adquirirmos 
conhecimentos culturais ou para nos aperfeiçoarmos 
em um afazer que ofereça lucros? Será para sermos 
protagonistas de grandes paixões ou para nos divertirmos 
em viagens e passeios? Tudo isso e muito mais não 
deixa de ser apreciável, mas quantos, com boa situação 
financeira, após usufruírem de tantas viagens, conhecerem 
quase o mundo todo, sentem um enorme vazio interior e 
não sabem como preenchê-lo. O que acontece é que 
cada Ser Humano é constituído não só de corpo, mas, 
principalmente, de Espírito que é a Essência que anima 
e dá vida à matéria. Mais claro ainda: o corpo não existe 
sem Espírito.

O Ser Humano, de modo geral, capricha nos cuidados 
com seu físico, exagerando em ter, sempre, uma aparência 
melhor, aprimorando-se na escolha de suas vestimentas. 
Para melhorar sua estética, faz exaustivos exercícios 
em Academias, sem contar com as plásticas, a fim de 
melhorar seu visual. Entretanto, o que não pode é relegar 
a segundo, a terceiro plano ou a plano nenhum o seu 
Espírito, que não pode ficar abandonado, sem alimento 
adequado. Isso porque tem que haver um Equilíbrio entre 
seu corpo e seu Espírito.

Preste atenção: cada um de nós tem uma Missão 
determinada a cumprir, quer se dê conta ou não disso.  
Não adianta fugir ou relegar a um plano remoto, a perder 
de vista, essa Preciosa Missão para a qual veio a esse 
Planeta. Portanto, não se iluda. Todos nós seremos 
cobrados através das experiências, por vezes, bem 
amargas.

Em contrapartida, quando a Criatura se torna ciente e 
consciente do objetivo dessa Missão e passa a valorizá-
la e aprimorá-la, realizando um método específico, como 
o Método Verológico, poderá descortinar e constatar 
a enormidade de benefícios que irá vivenciar.   Esses 
benefícios serão usufruídos não só aqui, como, sem 
dúvida, enriquecerão sua bagagem de volta ao Pai.  Sim, 
porque quando aqui chegamos, trazemos uma bagagem 
e, dependendo do nosso comportamento, podemos 
empobrecê-la e retrocedermos a nossa Evolução e a 
Missão para a qual somos destinados, será anulada 
ou podemos engrandecê-la e oferecermos ao Pai frutos  
nutritivos e saborosos no nosso retorno.

Venha saber e entender como a Verologia pode ajudá-
lo no cumprimento dessa Divina Missão, transformando 
toda sua existência em um ideal positivo e inimaginável. 
Venha entender como é imprescindível aplicar seus 
Valores Espirituais nas coisas mais simples da sua vida.  
Jamais desista de cumprir a sua Missão para a qual foi 
destinado e vire o jogo a seu favor.  A nossa existência, 
figuradamente, é um jogo e temos que nos habilitar a 
deslocar as pedras, com maestria, para darmos um xeque-
mate em todas as influências negativas que possam surgir 
em nosso caminho. 

Portanto, nada melhor que a VEROLOGIA, para orientar, 
de forma simples e inteligente, a cumprir a Missão para a 
qual fomos destinados nessa nossa existência.

Theonilze Terra Pimenta
A Violência vem crescendo em números alarmantes, 

em nosso país, fato que preocupa a população, é noticiada 
diuturnamente e habita as rodas de conversa.

Não são poucos os que arriscam uma solução para esse 
problema e todos apontam causas, na maioria das vezes, 
creditadas à política corrupta que negligencia a população 
carente e não investe em educação e segurança. Contudo, a 
maior parte das manifestações carrega em seu conteúdo mais 
violência, como forma de combatê-la.

As pessoas, em sua maioria, ainda se encontram na 
Evolução Passiva e Inconsciente, tendo seu Sistema Psicológico 
comandado por átomos inferiores e não percebem que são parte 
dessa sociedade violenta, que propaga cada vez mais Violência, 
num círculo vicioso, tornando a nossa civilização, apesar dos 
avanços tecnológicos, uma sociedade espiritualmente primitiva.

É responsabilidade de cada um de nós trabalharmos para 
a Evolução Espiritual de nossa sociedade, para transformá-
la em uma Verdadeira Civilização que se manifesta, além de 
no progresso econômico, tecnológico, bioquímico, também 
na civilização do espírito individual do homem. Através de 
Ensinamentos de Alta Hierarquia Moral e Espiritual, provenientes 
da Sabedoria Suprema, as criaturas transformam-se em cidadãos 
evoluídos, conscientes do seu papel social de parte num todo, 
sem pensamentos inferiores de ganância, revolta, vingança, ódio 
e tantos outros que contribuem para a permanência do estado 
primitivo da sociedade.

Quanto mais pessoas se dedicarem a um Verdadeiro 
Processo de Evolução, de forma orientada e pedagógica, 
mais chances teremos de restabelecer no Mundo Terreno o 
movimento de supercivilização que produz a Paz e a Felicidade 
entre os homens e os povos.

Nosso Mestre Cristófilo Nageo afirma: “A Humanidade ainda 
não chegou ao estado de Civilização Espiritual a que deveria 
ter chegado, porque a maioria não deu aos Ensinamentos 
dos Excelsos Mestres a dose de atenção de deviam ter 
dado...”

É muito fácil criticar e colocar a culpa da Violência nos 
dirigentes e governantes, mas somos nós, também, violentos 
nos nossos discursos contra a Violência, porque não nos 
dedicamos à Civilização do nosso Espírito, mantendo-o primitivo, 
sujeito aos pensamentos inferiores.

Aquele que se dedica à Evolução Espiritual entende que 
o homem violento, corrupto, ganancioso, é um Ser que 
vaga na evolução passiva e inconsciente, vivendo ao sabor 
dos pensamentos inferiores. Nutre por ele pensamentos de 
Misericórdia e Piedade, porque não possui mais, em seu Sistema 
Psicológico, espaço para pensamentos inferiores como ódio ou 
vingança, que fazem mal para o cultivador de tais pensamentos 
e para o éter, principalmente quando verbalizados em discursos 
inflamados como assistimos atualmente.

A solução, na minha compreensão, é individual. Cada um deve 
civilizar o próprio Espírito, e ajudar na civilização daqueles que se 
mostrem interessados, também, nessa Jornada Evolutiva, para 
que possamos, um dia, quem sabe, chegar a uma sociedade 
evoluída material e espiritualmente, alcançando assim, uma 
Verdadeira Civilização.

A MISSÃO DE
CADA UM

A SOLUÇÃO
PARA VIOLÊNCIA

Thamirys Conceição Macedo
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Maria Augusta Borges Cursino de Freitas Arruda

VINDE A MIM TODOS OS 
QUE ESTAIS CANSADOS

De forma cada vez mais frequente, a Humanidade tem 
sido açoitada, inclementemente, por experiências, pessoais 
e coletivas, que fragilizam o Ente Humano, o que resultou 
em uma epidemia mundial de depressão e ansiedade. A 
velocidade com a qual a informação pode ser registrada, 
transmitida e absorvida faz com que sejamos bombardeados, 
diariamente, com evidências do triste grau de desorientação de 
nossos irmãos mais desequilibrados, movidos pela ganância, 
corrupção e baixas paixões. Manter o Espirito Elevado, sob 
essas condições, é uma tarefa nada fácil. Não é difícil se ver 
cansado, sem esperança, apático, exausto…

Jesus nos diz (Mateus 11; 28-30): “Vinde a mim todos os 
que estais cansados de carregar suas pesadas cargas, 
e Eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha 
canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde 
de coração, e assim achareis descanso para as vossas 
almas. Pois meu jugo é bom e minha carga é leve”. Essas 
palavras que encerram, como todos os Ensinamentos de Jesus 
Cristo, orientações de Alto Valor Moral e Espiritual, promovem 
um alento imediato; no entanto, os efeitos duradouros 
encerrados nesta passagem só podem ser alcançados, frente 
a um Estudo Profundo de suas palavras. É oferecida, ao Ente 
Humano, uma oportunidade ímpar de deixar as aflições para 
traz, graças à Suprema Bondade e Misericórdia do Supremo 
Poder, que rege o Universo e a Humanidade. 

No entanto, a parte mais enigmática e essencial dessa 
passagem está em aceitar o Seu Jugo, que é bom, e Sua 
carga, que é leve. Mas o que isso quer dizer? Graças à 
Pedagogia Verológica, sabemos que as orientações deixadas 
por Jesus Cristo, nas Sagradas Escrituras, tiveram seu 
conteúdo protegido de atos farisaicos, ao longo dos séculos, 
por estarem parcialmente veladas. E aí, está uma das grandes 
prerrogativas da Ciência da Verdade Essencial (Verologia): 
levantar a ponta do véu que encobre a Verdade que liberta. 
Nesse caso, o Jugo e a Carga referem-se ao trabalho 
necessário para a realização de um Processo de Evolução 
Ativa e Consciente, como o ministrado, exclusivamente, 
pela Ação Cristã Evolucionista, a Verdadeira Fraternidade 
Redentora, que se utiliza do Método Verológico para orientar 

todos os Entes Humanos bem intencionados, a alcançarem 
Altos Graus de Evolução Espiritual.

Ao estudar as Orientações e os Ensinamentos Redentores, 
o Ente Humano se liberta, gradativamente, da vulnerabilidade 
da Evolução Passiva e Inconsciente, não mais vivendo 
ao sabor dos acontecimentos e deixando para traz as 
desilusões e sofrimentos, trocando-os por experiências, nas 
quais o estudante de Verologia poderá colocar em prática o 
Conhecimento adquirido.

Essa transmutação alquímica do sofrimento em 
experiências tem um poder transformador, não só na vida 
espiritual do praticante de Verologia, mas estende-se a 
sua família, a sua vida profissional e a sua vida de relação. 
Ao proteger sua Mente dos assaltos dos pensamentos 
inferiores, essa se torna o ambiente perfeito para se 
cultivar o discernimento, a análise, a inalterabilidade, 
dentre outras prerrogativas superiores. O Ente Humano 
age de forma mais sensata, sensível, consciente e firme, 
liderando e auxiliando, através do exemplo edificante que 
ele se torna. O mais mais importante, é que o praticante 
de Verologia tem a convicção de que a Paz não está fora, 
mas dentro de cada um de nós. 

Para seguir esse Caminho de Evolução e lograr êxito, 
precisamos do mapa oferecido por esse Sistema sui generis 
que é o Método Verológico, e o astrolábio composto pelos 
Ensinamentos Redentores e as Leis Eternas. Na Ação Crista 
Evolucionista, você encontrará o apoio para tomar a mais 
importante decisão de sua vida, que é de seguir este Caminho 
rumo à Plenitude Espiritual.

Nosso Mestre Cristófilo, criador da Verologia, diz em seu 
livro “Pensamentos Verológicos: “À semelhança do júbilo 
que os integrantes de uma caravana sentem quando 
avistam um oásis, após exaustiva caminhada pelo 
deserto, os peregrinos fatigados de percorrer o deserto 
da vida incompleta vibram de intensa Alegria Espiritual 
quando encontram o Oásis Verológico.”

Vamos, juntos, seguir nesta Caminhada, amparados 
pela certeza de uma vida com menos sofrimento e mais 
realizações. Vamos, juntos, estudar Verologia!


