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(Diálogo)
Diz a insigne professora ao professor

Parsifal:
– Muitos Ensinamentos Magistrais se en-

contram no Evangelho Cristão, a apontar o
rumo seguro ao Gênero Humano, para que
esse não se extravie nas encruzilhadas cujas
bifurcações podem levar a destino incerto.
Por que será que os Seres Humanos, em
sua maioria, não dão a esses Mandamen-
tos toda a atenção que eles merecem?

– Certamente, porque não vislumbram
a Magnitude da Origem desses Ensi-
namentos, nem o Superior Objetivo da Mis-
são desempenhada por Aquele que nas-
ceu na manjedoura e morreu na cruz.

–Também penso assim, professor. Mas,
como deveríamos exortá-los – nós, que al-
mejamos cumprir com eficiência nosso de-
ver de Recristianização – para levá-los a
compreender o que necessitam compreen-
der, sem perda de tempo?

– A Intuição me diz que devemos exortá-
los, mais ou menos, nos seguintes termos:
– Assim como a fonte de água cristalina
brota na montanha e vem descendo,
escachoando, cascateando, por entre os
declives, as escarpas, as rochas alcantila-
das, até se espraiar no curso de um rio que
fecunda os campos e os vergéis – empres-
tando à Natureza, como a todos os seres
viventes, inclusive o Homem, imprescindí-
vel contribuição para a vida – assim tam-
bém o Verbo do Mestre, jorrando pelo con-
tato da Sua Mente com as Imaculadas
Regiões Celestiais, desceu à Humanida-
de para transfundir-lhe, no curso dos tem-
pos, a Substância Essencial à sua Verda-

deira Vida, que é a Vida do Espírito!
– Obrigada, professor, pela ajuda que me

oferece. O senhor utilizou uma imagem tão
bela quanto entusiástica e convincente.

– Mais ainda: – Assim como o Sol, com
a sua majestade cósmica e a sua
esplendorosa expressão de Alegria – qual
Manifestação Suprema do Incomensurável
Altruísmo do Todo-poderoso – projeta, di-
ariamente, os seus raios ultrapotenciais, de
que depende toda a vida no Globo, dando
luz e calor a tudo quanto existe em todos
os quadrantes da Terra e beneficiando, in-
distintamente, a todos os Seres Humanos
– assim também a Poderosa Palavra do
Redentor tem iluminado e iluminará sem-
pre, generosamente, a todos os que, de co-
ração, procuram aquecer-se, revigorar-se
e orientar-se sob Sua Luz Vivificadora!

– Gostei. A sua Intuição está captando
hoje formosas imagens. Bem verdade que
muitos conhecem os Mandamentos Cristãos
e se esforçam por compreendê-los, mas não
menos verdade é que a maioria não se in-
teressa por tão importante desiderato. Não
residirá nisso a causa principal das diver-
gências em que se tem debatido e ainda se
debate a Humanidade?

– Sem dúvida. Justo é, portanto, o anelo
de que aumente, dia a dia, o número dos
que recorrem a essa Fonte de Água Viva,
onde cada um pode dessedentar-se, espi-
ritualmente, e apaziguar-se consigo mes-
mo e com os seus semelhantes. Não lhe
parece, professora?

– Claro que sim. No entanto, da mesma
forma que um doente jamais ficaria curado,

simplesmente, olhando para a receita do
médico, é evidente que ninguém poderia
cristianizar-se – para progredir moralmente
e colocar-se em condições de ajudar a seus
semelhantes – apenas lendo e ouvindo os
preceitos cristãos.

– A senhora aplicou, agora, uma ima-
gem muito clara. Lógico se afigura, por con-
seguinte, o empenho em penetrar no âma-
go desses Ensinamentos (alguns deles
apresentados em forma de parábola), a fim
de poder assimilar o seu verdadeiro con-
teúdo, e, depois, levá-los à prática através
de palavras e atos em harmonia com a
moral neles consubstanciada.

– Poder-se-ia, desse modo, inferir que o
cristão se revelaria pelo seu modo de pen-
sar, falar e agir. E tanto mais cristianizado
se apresentaria, quanto mais ajustada fos-
se a sua vida às diretrizes traçadas no Evan-
gelho. E, tanto mais feliz seria, quanto mai-
or fosse o seu devotamento a essa nobre
realização. Estará aceitável a minha com-
preensão, professor?

– Nem parece outro o sentido das pala-
vras de Jesus, quando expressa: – “Não
há árvore boa que dê mau fruto, nem ár-
vore má que dê bom fruto”. Cada árvore
se conhece pelo seu fruto”. – “A cada um
segundo suas obras”.

– Como tudo está a sugerir que o bem-
estar individual e coletivo depende muitíssi-
mo da Cristianização da Humanidade, é de
augurar que se acentue, nas mentes e nos
corações, o fervoroso anelo de meditar,
compreender e realizar a doutrina do Gran-
de Pastor de Almas.
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TOME A SUA CRUZ
Sergio de Almeida Alves

Jorge João Ferreira

PRINCIPAL FINALIDADE DA EXISTÊNCIA
Não estamos aqui na Terra só para comer, beber, dormir e nos

divertirmos. Sei que tudo isso faz parte da nossa vivência aqui,
mas a finalidade principal dessa existência é bem diferente de
nossa visão, fisicamente falando. Ela é mais espiritual do que ma-
terial.

Mas, como a natureza não dá saltos e nada acontece por acaso,
as Leis que regem o Universo e a Humanidade, criadas por Nosso
Superior, que é Deus, espera pelo despertar de muitos que estão
sem essa Visão Espiritual, até que acordem e enxerguem essa
grande realidade, como aconteceu comigo e com outros irmãos
espirituais que participam da nossa Fraternidade.

Gostaria, também, que muitos outros habitantes da Terra, não
só os que conheço e fazem parte das minhas amizades, mas que
todos, em geral, pelo mundo inteiro, despertassem para a Verda-
deira Vida, através do Conhecimento adquirido pelo estudo, com-
preensão e prática  do que nos é transmitido na nossa querida Ação
Cristã Evolucionista. Seguimos um Método simples, mas de gran-
de eficácia, com a Revelação de que somos possuidores de Sete
Órgãos Psicológicos, com suas devidas Faculdades e Manifesta-
ções. Quando nosso Sistema Psicológico é bem desenvolvido e

harmonizado com o Sistema Fisiológico, obtemos o Equilíbrio
Psicofísico, que significa Evolução Espiritual, Paz Interior e Felici-
dade Verdadeira.

Segundo as palavras de Cristófilo Nageo: “O Equilíbrio
Psicofísico é o trampolim que auxilia a dar os saltos necessá-
rios aos triunfos decisivos, tanto na Vida Espiritual como na
vida material”.

  A Verologia, Ciência da Verdade Essencial, mostrou-me essa
Grande Verdade e Realidade, através do Processo de Evolução
Ativa e Consciente. Por isso, quero agradecer, primeiramente, a
Deus, ao nosso Mestre Maior, Jesus Cristo, o Maior Psicólogo que
já passou por este Mundo Terreno, e ao nosso Mestre Cristófilo
Nageo, fundador de nossa Instituição.

A Ação Cristã Evolucionista, baseada, sobretudo, nos
Ensinamentos de Jesus Cristo e, também, de outros Mestres de
Sabedoria Suprema, vem mostrar como realizar, gradativamente,
A Principal Finalidade de Nossa Existência, que é nossa Evolu-
ção Mental, Moral e Espiritual, de forma  Ativa e Consciente, pelo
estudo, compreensão e prática dos Ensinamentos Redentores e
das Leis Eternas, que regem o Universo e a Humanidade.

Os discípulos da Verologia sabem que o Maior Psicólogo de
Todos os Tempos, o Divino Mestre Jesus Cristo, mandava os Seus
discípulos cobrirem Seus Ensinamentos com o véu do mistério, do
simbolismo e do milagre. Isso para que somente os perseverantes,
leais e humildes, através do estudo, da compreensão e da prática,
conseguissem penetrar em Seus Ensinamentos e identificar-se com
a Verdade Essencial, contida em todos eles.

Diz o Grande Mestre em um de Seus Ensinamentos: “Se alguém
quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e
siga-me”. (Jesus Cristo/Mateus C. 16 – V. 24)

Mas, os leitores do Jornal Verologia poderiam perguntar:
— Por que Jesus Cristo mandava cobrir Seus Ensinamentos,

tornando muitos deles impenetráveis e indecifráveis? Não seria
melhor deixá-los às claras, para que todos entendessem e
pudessem vivê-los?

— Não, porque não só o Divino Mestre, mas também as Escolas
Iniciáticas de todos os tempos sempre recomendam muita prudência
e muita discrição ao transmitir os Conhecimentos Transcendentes,
já porque não poderiam ser devidamente utilizados por aqueles que
não se tivessem preparado para tanto, já porque poderiam deturpá-
los, de boa ou de má fé. De boa fé, pela inconsciência do sentido
real desses Conhecimentos; de má fé, quando movidos pelo vil
objetivo de prejudicar a Escola que os transmitiu.

As Escolas Iniciáticas têm um Método Científico, capaz de, com
simplicidade e segurança, desenvolver, equilibrar e harmonizar o
Sistema Psicológico ou Espírito, para a Penetração Psicológica e
o entendimento do sentido oculto e exato de todos os Ensinamentos
dos Mestres de Sabedoria Suprema, principalmente os do Mestre
Jesus Cristo.

Segundo a lente verológica, compreende-se por “..a si mesmo
se negue, tome a sua cruz..”, da seguinte forma: a Criatura
Humana só consegue negar a si mesma e tomar sua cruz, se
conseguir libertar-se das ilusões, fantasias, vaidades, egoísmo e
dos pensamentos inferiores que impedem a Grande Subida às
Alturas da Espiritualidade. Isso significa que, após essa Grande

Metamorfose Psicológica, em que deixou de arrastar-se
pesadamente pelo chão, com suas debilidades e fraquezas,
podendo ser facilmente esmagada ou atingida pelos Seres
Humanos de má fé e astuciosos, seus movimentos psicológicos
externos diminuem e aumentam seu Movimento Interno, passando
a ser mais compreensiva, sensata, discreta, racional, sensível e
consciente.

E “vir após mim” é como se fosse a Transformação de uma
feia lagarta em uma linda borboleta. Após a Metamorfose em seu
casulo, sai mostrando aos homens as belas cores de suas asas.
Esse trabalho é exatamente o que Jesus continua fazendo com os
Seus Ensinamentos e quer que Seus discípulos da atualidade façam
pela Redenção da Humanidade.

Por isso, o Divino Mestre diz “Se alguém quer vir após mim”.
Essa é uma condicional, porque como é possível seguir a Jesus
Cristo, cheio de fraquezas e debilidades? Nesse estado, também
não terá condição alguma de orientar seus semelhantes.

São exatamente as debilidades e o apego exagerado à vida
material, resultantes da falta de Conhecimentos Espirituais, que
deixam as Criaturas Humanas num mar de incertezas, temores,
insegurança, angústias, ansiedades que levam a doenças, ao
sofrimento físico e moral, sem esperança e força para lutarem e
vencerem suas próprias fraquezas e experiências agradáveis e
desagradáveis.

E você, caríssimo(a) leitor(a), poderá, também, realizar sua
Metamorfose, com o auxílio da Ação Cristã Evolucionista e da
Ciência Verológica, ajudando, em primeiro lugar, a si mesmo, através
do Método de Evolução Ativa e Consciente, para também saber,
com segurança, como orientar os seus semelhantes a realizarem
sua própria Metamorfose Psicológica, seguindo os Ensinamentos
de Jesus Cristo. É exatamente isso que Ele espera de nós. Neste
Caminho Ensolarado, repleto de Luzes, Sabedoria e Forças
Transcendentais, podemos nos transformar em Seres Humanos
realmente felizes, repletos de uma felicidade que nada nem ninguém
pode destruir.
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Todos nós passamos por várias experiências nesta vida e ob-
servamos que muitas delas temos que ter a humildade de acei-
tar, porque aquele que não sabe aceitar se revolta, blasfema e
só faz piorar a situação. Pense bem, nem tudo acontece exata-
mente como a nossa vontade, pois o Supremo Poder nunca es-
tará subordinado aos nossos caprichos. Ele não pode atender o
que queremos ou imaginamos, mas o que nós necessitamos.
Mesmo assim, no momento certo, se merecermos. Existem situ-
ações inevitáveis, como a doença ou perda de alguém muito
querido: nesse caso, após superarmos o impacto eminente, te-
mos que nos preparar para a Aceitação, ainda que seja a longo
prazo. Cada um é que vai determinar esse prazo, de acordo com
o poder de sua Força Interior, mas tem que haver uma  Aceita-
ção, resguardando o seu melhor modo de viver, sem deixar que
fique estagnado e inútil daí para frente.  Tem que haver algo que
fortaleça essa Força Interior que será de grande valia nessas e
em outras situações difíceis por que passamos.

O que aprendemos no Estudo Verológico irá nos transformar
em gigantes, psicologicamente relatando, e funciona como um
amigo certo na hora certa e, o que é melhor, é gerado esponta-
neamente de dentro de nós, sem precisar buscar a ajuda de nin-
guém.

O Método Verológico enriquece, de modo gradual e ininterrupto,
as nossas manifestações psicológicas, realizando uma Trans-
formação Superior em nossas atitudes cotidianas, assim como,
por exemplo, o nosso Discernimento que é uma manifestação
capaz de selecionar e escolher o mais certo do menos certo, a
verdade da mentira, o Bem do mal, enfim, é uma manifestação
essencial, quando bem aprimorada.

Vendo a Aceitação por outro ângulo, também temos que usar
o Discernimento (bem desenvolvido) com o objetivo de selecio-
narmos o que devemos ou não aceitar, porque se essa escolha
for errada, vamos enveredar por um caminho perigoso e até sem
volta.   Se deparamos com um grande problema para ser resolvi-
do, temos que aceitar o fato em si e, em seguida, como pode-
mos solucioná-lo, com serenidade, sem nos precipitar, pois as
soluções drásticas acarretam consequências desagradáveis.

Costumo, sempre, expressar o que penso, pelo lado prático
do exemplo. Se precisamos realizar uma obra em nossa resi-
dência, temos primeiro que aceitar ou concordar com o objetivo
a ser alcançado. Após, se faz preciso a Aceitação do desconfor-
to que causa: barulho, muita poeira e o entra e sai dos pedreiros.
O principal é a paciência e Aceitação dos transtornos que fatal-
mente irão acontecer.

Concluímos que a Aceitação Inteligente e Sensata, para tudo
que nos acontece na vida, é de suma importância e exige, é cla-
ro, uma boa dose de Humildade Verdadeira. Se analisarmos o
outro lado da moeda, ou seja, a não aceitação do acontecido,
isso vai implicar em uma revolta desnecessária e mil razões ad-
versas e infundadas, criando obstáculos e fantasmas que nem
existem, fruto da imaginação desenfreada. Portanto, a Aceita-
ção é o melhor caminho, a melhor diretriz a seguir, desde que
seja sensata e positiva. Temos, sempre, que estar cientes de que,
quando somos atingidos por experiências graves ou difíceis, o
que mais importa é a maneira tomada para darmos a solução,
para que nossa Aceitação seja plausível, tornando-se possível o
aprendizado e obtermos o melhor resultado.

A direção para o Bem tem que ser recrutada a todo momento,
pois basta um descuido que o mal, nosso inimigo, penetra e nos
prejudica. Observamos que as situações, unicamente mundanas,
nos roubam de nós, ou seja, fazem-nos desperdiçar nosso preci-
oso tempo, abrindo um vazio improdutivo e desnecessário.

Temos que saber calçar, com propriedade, o nosso Interior,
com ricas lições e um aprendizado valioso como o que proporci-
ona o Estudo Verológico e, sem dúvida, essa é a mais inteligen-
te Aceitação.

Theonilze Terra Pimenta

João da Conceição Carvalho

SOMOS

Permitam-me começar perguntando: Quem acha que é Eterno?
Quem ainda tem dúvida se é ou não Eterno? Quem acha que nada
mais existe depois da morte? Essa é uma grande questão com que
todos, ou quase todos os Seres Humanos, se deparam ou se depa-
rarão em algum momento de suas vidas. E cabe a cada um de nós
desvendar esse mistério milenar.

Entendo que começamos a descobrir esse mistério, à medida
que vamos avançando no Caminho Espiritual escolhido, no qual va-
mos obtendo, gradativamente, as respostas a estas quatro pergun-
tas essenciais: QUEM SOU EU? DE ONDE VIM? PARA QUE VIM?
PARA ONDE VOU AO DEIXAR O MEU CORPO? Será que somos
apenas o nosso corpo? Será que viemos somente de nossos pais?
Ou, antes de tudo, viemos de Deus, nosso Pai Eterno? Nesse caso,
Somos Eternos! Será que viemos a este planeta só para comer-
mos, bebermos, crescermos, nos divertirmos, trabalharmos e cons-
tituirmos uma família? Compreendo que cada um de nós vai obter as
respostas mais profundas a essas quatro perguntas, de acordo com
o nível de consciência e de compreensão, em que cada um se en-
contrar.

 Certamente, um dos grandes benefícios em tomarmos consci-
ência de que Somos Eternos, é o de deixarmos de ter medo exage-
rado da morte. E é sabido que o maior medo da vida é o medo de
morrer.  A Verologia também nos ajuda a compreender que o medo
da morte é o medo de perder a nossa individualidade. Que nada é
Morte. Que tudo é vida! E, sobre a Vida Eterna, nos ensina: “Sem
conseguir uma boa dose de altruísmo, ninguém consegue pos-
suir o amplíssimo Espirito de Humanidade que abre as portas
da Vida Eterna”.

Portanto, só conseguimos nos libertar, totalmente, do medo exa-
gerado da morte, quando ampliamos a nossa consciência e a nossa
compreensão de que Somos Eternos. Sendo conscientes de que
somos eternos, de que nada pode nos destruir, que importância te-
rão os pequenos ou grandes prejuízos e perdas? Que importância
terão as pequenas ou grandes ofensas? Que importância terão as
pequenas ou grandes ameaças de agressões, ou de nos matarem?
Simplesmente, podemos nos defender, mas sem nenhuma intenção
de vingança.

Percebo, também, que há outro grande beneficio, quando alcan-
çamos um bom nível de consciência e de compreensão de que So-
mos Eternos. É o beneficio de tornar-se bem menor o nível de nos-
so sofrimento. Por exemplo: passamos a não sofrer tanto por termos
alguma deficiência física ou psicológica, ou por termos sido acome-
tidos por uma doença, mesmo sendo muito séria. Saberemos que
não são eternas essas amargas experiências. Nós é que Somos
Eternos! Saberemos que essas experiências têm uma finalidade boa
e positiva, que é a de aprendermos o que ainda necessitamos apren-
der. Saberemos que é possível superá-las, enfrentando-as com hu-
mildade, com serenidade, com coragem, e com a aplicação dos
Ensinamentos dos Grandes Mestres Espirituais, principalmente dos
Ensinamentos de Jesus Cristo, o Mestre dos Mestres. E exatamente
porque Seus Ensinamentos nos levam a alcançar o Mais Alto Nível
de Consciência Plena.

Por isso, Jesus Cristo é considerado o Maior Guia Espiritual da
Humanidade. Por isso, Jesus pode afirmar, com absoluta autoridade
espiritual, que existe a Vida Eterna, ou seja, que Somos Eternos.
Jesus afirmou a existência da Vida Eterna, logo, que Somos Eter-
nos, através de muitos Ensinamentos, tais como:

“Não temais os que matam o corpo e não podem matar a
alma.” (Mat. 10-28)

“Em verdade, em verdade vos digo: Quem ouve a minha pa-
lavra e crê naquele que me enviou, TEM A VIDA ETERNA, não
entra em juízo, mas passa da morte para a vida.” (João 5-24)

E, finalizando, peço a Deus que nos ajude a praticar, a viver de
acordo com os Princípios Espirituais e as Suas Leis Eternas, trans-
mitidos por todos os Mestres de Sabedoria, principalmente por Je-
sus Cristo, como: O AMOR INCONDICIONAL E O PERDÃO, porque
só assim podemos merecer alcançar, gradativamente, o Maior Nível
Possível de Consciência de que nossa Vida Espiritual é Eterna. En-
fim, Somos Eternos!

ACEITAÇÃO
ETERNOS?
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Basta um rápido olhar nas mídias disponíveis para reconhecer o
caos no mundo atual. Além das nossas corruptas fronteiras e ma-
zelas econômico-sociais, vislumbramos territórios que, a princípio,
parecem melhores que a nossa realidade, mas que padecem de
males de outras naturezas, tão ou mais reveladores da miséria es-
piritual em que se encontra a Humanidade.

Assistimos multidões abandonando seus lares e seus países,
muitas vezes se distanciando da família, para buscar melhores con-
dições de vida em outras nações, deixando para trás a pátria que
não oferece mais as mínimas chances de sobrevivência, por
consequência de guerras, regimes políticos arbitrários ou econo-
mia falida. A aventura por outros países, porém, quase sempre não
tem bons resultados. A travessia marítima, não raro, causa grande
número de óbitos e a aceitação de refugiados já não é uma prática
fluida, em vista da frequência e quantidade enorme em que ocorre.

Campos de refugiados nos são mostrados  pelo mundo afora,
inclusive aqui em nosso país, onde pessoas se amontoam e rece-
bem parcos suprimentos em kits de higiene, roupas e comida. Que
mundo é esse? As fronteiras nos definem e nos separam?

Entendo que no dia em que a Humanidade tiver olhos espirituais
e conseguir enxergar a cada um como filho de Deus, cairão as fron-
teiras do egoísmo e da ganância que fazem os povos guerrearem
e delimitarem os espaços políticos como as únicas áreas onde se
pode encontrar um irmão.

Não somos todos irmãos? Fácil falar, mas difícil pôr em prática,
quando as linhas fronteiriças nos limitam empregos e impostos.
Queremos refugiados tirando nossos empregos? Queremos mu-
çulmanos que se tornarão terroristas como aconteceu em vários
países da Europa? Questionamentos políticos que não se esgotam
se não houver um Olhar Espiritual. O nosso Olhar Espiritual é capaz

de ver num muçulmano, venezuelano, um sírio ou líbio como um igual.
Mas (sempre tem um mas),  por que ele pode ter os mesmos ou
mais direitos do que eu que sou um nacional?

O Brasil é para brasileiros, Os EUA para os americanos, A Grécia
para os gregos... é isso? Somos, antes de tudo e acima de tudo,
humanos. Recentemente, vi um pequeno filme circulando na internet,
que, a partir do DNA, pode-se identificar a origem de cada pessoa.
E, pasmem, não houve uma pessoa sequer que tenha sido
identificada como 100% de um único lugar. Precisamos parar de
criar ficções genéticas e enxergar a realidade,  a verdade espiritu-
al, que nos iguala a todos e desfaz as Fronteiras, as característi-
cas físicas, a cor da pele, o idioma, os costumes.

Tratar o outro como gostaria de ser tratado, não se extingue
nas paredes da sua casa, mas abrange o mundo. Não fazer julga-
mentos, perdoar, ser misericordioso, ter compaixão, e, sobretu-
do, AMAR, não pode conhecer Fronteiras. Os Mandamentos e
Ensinamentos dos Grandes Mestres de Sabedoria Suprema pre-
cisam ser compreendidos e aplicados em nossa vida diária, mas
também nortear nossos pensamentos direcionados a todas as áre-
as do Conhecimento. Os pensamentos inferiores devem ser, cons-
tantemente, afastados e combatidos no nosso Órgão Mental para
a defesa do nosso Processo Evolutivo. Não podemos evoluir, es-
piritualmente, se continuarmos alimentando pensamentos pre-
conceituosos, separatistas e promocionais de desigualdade. Le-
vará, ainda, um tempo para que governantes alcancem essa com-
preensão, mas esse dia chegará. O dia em que os homens se
reconhecerão como iguais, irmãos, unidos apesar das Frontei-
ras, o dia em que as virtudes alcançarão a todos, sem exceção.
O dia da Paz Mundial e de um novo tempo sobre a Terra.

Thamyris Conceição Macedo

– À proporção em que for crescendo o
número dos que assim procederem cons-
tantemente, com verdadeira solicitude, sen-
tindo na consciência o valor que isso tem
para as gerações presentes e
porvindouras, irá aumentando a compre-
ensão mútua entre homens e povos, e,
conseguintemente, irá imperando, no am-
biente mundial, o Altruísmo, a Justiça e o
Bem!

– É lógico, professor. Estou de pleno
acordo com o seu pensamento.

– E porque a nossa permanência tran-
sitória neste mundo só tem significação, fi-
nalmente, pelo que de útil pudermos fazer

em prol do nosso próprio aperfeiçoamento
moral-espiritual e em auxílio dos nossos
semelhantes, consideremos, então, de
suma relevância o avivar, ininterrupta-men-
te, a Chama Sagrada de tão sublime Ide-
al, que o Inesquecível Guia acendeu, faz
tantos séculos, e que jamais se apagou e
jamais se apagará!

– Tenho observado, professor, que mui-
tos Seres já compreenderam a necessida-
de de se dedicar a esse Ideal Superior, mas
acovardam-se ante as críticas e ironias de
que são alvo quando manifestam o seu alto
propósito.

– É profundamente lamentável essa au-

sência de coragem para realizar o que há
de mais útil e mais santo! Ademais, não
importa o ser criticado ou ironizado por
esse Honroso Ideal de Aperfeiçoamento.
O que importa, isto sim, é estar em paz com
a Consciência, fortalecido pela convicção
de realizar uma obra verdadeiramente
dignificante! “Prefira enfrentar o mundo,
servindo à sua Consciência, a enfrentar a
sua Consciência para ser agradável ao
mundo” – diz, com propriedade, Humberto
de Campos. Essa, a meu ver, a atitude do
Homem que se espiritualiza ou pretende
espiritualizar-se para servir a si mesmo, à
Família, à Pátria e à Humanidade!

A CHAMA SAGRADA
Cristófilo Nageo(Diálogo)
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