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Cristófilo Nageo

“Toda a Terra tinha uma só língua e as
mesmas palavras. Ora, aconteceu que,
deslocando-se do Oriente, os Seres Huma-
nos que então povoavam a Terra encon-
traram uma planície na região do Sanaar e
ali se estabeleceram. Disseram uns aos
outros: Vamos! Façamos tijolos bem quei-
mados. E serviram-se desses tijolos como
se fossem pedras, e o betume lhes serviu
de cimento. E disseram ainda: Mãos à
obra! Construamos uma cidade e uma tor-
re cujo ponto mais alto chegue até o céu.
E faremos para nós um monumento, para
que não sejamos espalhados sobre a face
da Terra. – Desceu o Senhor para ver a ci-
dade e a torre que os filhos dos homens
haviam construído. E disse: Eis que são
todos um só povo e uma só língua, mas
este é o 1º empreendimento que realizam.
Doravante, não lhes será difícil fazer tudo
quanto imaginarem. Confundamos sua lín-
gua, de modo que não se entendam uns
aos outros. E o Senhor os dispersou. E
cessaram a edificação da cidade e da torre.
Por isto a cidade teve o nome de Babel, por-
que ali o Senhor confundiu a língua dos
Seres Humanos. E os dispersou por toda
a Terra”. (1º livro do Grande Mestre Moisés
– Gênesis – Cap. 11 – Versículos 1 a 9).

No propósito desses Entes Humanos ha-
via arrogância, quase um desafio ao céu.
Por isso, Deus resolveu paralisar suas ati-
vidades. E com que facilidade foram con-
fundidos pela Sabedoria Divina! Eles pre-
tenderam desobedecer aos desígnios do
Senhor e, por isso, foram envolvidos pelas
trevas da confusão mental.

Babel tornou-se um sinônimo da CONFU-
SÃO causada pela diferença de idiomas,
como punição aplicada pela Justiça Divina
contra o orgulho humano exibido nessa in-
solente construção.

A Torre de Babel é uma expressão usa-
da para determinar a torre construída com a
intenção de transformá-la em um altíssimo

símbolo que deveria ser adorado pelos ha-
bitantes da cidade que eles também come-
çaram a construir, mas não chegaram a con-
cluir.

Em última análise, a Torre de Babel sig-
nifica a leviandade ou a presunção de pre-
tender chegar ao Reino dos Céus por mei-
os artificiais, ou usando fórmulas e práticas
que, embora imponentes e impressionantes,
contrariam a Vontade do Todo-Poderoso, e,
por isso mesmo, são por Ele desaprovadas
e destruídas.

Vejo nessa passagem do Velho Testa-
mento – que muitos ainda não chegaram a
compreender completamente – diversos
aspectos simbólicos, dentre os quais des-
taco o que diz respeito aos Templos
Iniciáticos dos séculos passados, e, muito
particularmente, aos Templos Iniciáticos da
Era atual, à nossa querida ACE.

A exemplo dos componentes dos Tem-
plos Iniciáticos dos séculos passados, to-
dos os componentes da ACE e praticantes
da VEROLOGIA sabem que precisam usar
uma só linguagem superior: – a Linguagem
Verológica, que tem os seus profundos ali-
cerces nos Ensinamentos de Cristo e da
Verologia. Usando unicamente esse idioma
superior, todos os Verólogos se identificam
– dia a dia e cada vez mais – com a Verda-
de Essencial. E passam, então, não só a
entender-se muito melhor entre si, mas tam-
bém ficam em condições de levar essa Ver-
dade a outros povos, ou melhor, a outros
habitantes da Terra! E é isso, precisamen-
te, o que Deus quer que seja feito. E o mais
depressa possível. Felizes são todos os
Verólogos atuais, porque estão compreen-
dendo essa determinação do Onipotente. E
tanto assim que se estão aprimorando, cada
vez mais, a afim de transmitirem as Revela-
ções Verológicas a outros povos do Brasil
e do Mundo. E tanto assim que se estão
aperfeiçoando, cada vez mais, no sentido
de falar a mesma linguagem superior, para

que possam compreender-se perfeitamen-
te uns aos outros. Pode ser que, algum dia,
venham a penetrar em nossa Fraternidade
os que pretendam construir, também aqui,
uma torre própria, usando outras ideias e
outras doutrinas, inteiramente alheias às
Recomendações Verológicas. Esses tam-
bém serão punidos pelas Divinas Leis Uni-
versais. Passarão a falar idiomas estranhos
que os levarão ao mesmo estado de confu-
são em que ficaram os edificadores da Tor-
re de Babel. E, então, jamais eles conse-
guirão entender-se entre sim e muito menos
com aqueles que permanecerem fiéis às
Orientações Verológicas. E, então, eles se
perderão em tortuosos Caminhos, sem po-
derem transmitir aos outros habitantes da
Terra a Verdade Essencial que os acalen-
tou enquanto marcharam unidos, sob as lu-
zes contidas nos Livros Verológicos e em
todas as nossas recomendações.

Alimentamos a fervorosa esperança de
que todos os que estão nesta gloriosa jor-
nada, empunhado a Bandeira da Verologia
e da Recristianização da Humanidade, per-
manecerão eternamente fieis a essa deter-
minação do próprio Deus Todo-Poderoso,
e de que zelarão para que ninguém jamais
pretenda introduzir em nosso ambiente e em
nossas orientações a lamentável confusão
que desnorteou os insensatos e impruden-
tes construtores da audaciosa Torre de
Babel.

Alimentamos a fervorosa esperança de
que todos vocês, que acompanham os pas-
sos da Verologia, tenham Humildade Ver-
dadeira suficiente para reconhecer o gran-
de valor dos originais Ensinamentos que
estão recebendo, em custódia, para trans-
miti-los às gerações do futuro, bem assim
que tenham Energia Serena suficiente para
defendê-los de todas as confusões e detur-
pações, a fim de que permaneçam invulne-
ráveis e imaculados pelos séculos dos sé-
culos!
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VERDADEIRA LUZ
Sergio de Almeida Alves

Caríssimos(as) leitores(as) do Jornal Verologia, no Ensinamento a
seguir, podemos sentir o quanto o Rabi da Galileia é científico, simples
e profundo, portanto, o Mestre Cristófilo Nageo se refere ao Divino
Mestre Jesus Cristo, como o Maior Psicólogo de todos os tempos, da
face da Terra.

Diz Ele em um de seus enigmáticos Ensinamentos: “A candeia do
corpo são os olhos; de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu
corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será
tenebroso. Se, portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes
serão tais trevas!”

Para que se possa compreender o principal objetivo e finalidade des-
se Ensinamento, é imprescindível extrair o simbolismo das palavras-
chaves, ou melhor, traduzi-las do sentido material para o sentido espiri-
tual, psicológico, ou verológico.

Candeia – Materialmente, é uma lamparina da antiguidade. No sen-
tido psicológico é a mensagem, inferior ou superior, que o Ser Humano
aprendeu e memorizou no decorrer de sua vida, desde o seu nascimen-
to, e que transmite ao próximo, através do éter cósmico, de atos, de
palavras faladas e escritas.

Corpo – Nós somos possuidores de dois corpos, um fisiológico, que
é o corpo físico e o outro, o psicológico, que é o Espírito ou Alma. Nesse
é que se armazenam todas as informações que aprendemos ao longo de
nossas vidas. O corpo físico é o veiculo através do qual a Alma ou Espí-
rito se manifesta.

Olhos – Fisiologicamente, todos nós sabemos que é um órgão físico
que permite ver. No sentido espiritual é a capacidade de entender e
compreender, de acordo com o Estado de Espírito e com Conhecimentos
adquiridos.

Luz – Materialmente, é a luminosidade que permite ver tudo que
está em nosso redor. Psicologicamente, são os Conhecimentos
Transcendentais, transmitidos pelos Mestres de Sabedoria Suprema, para
esclarecer, estimular e reanimar toda a Humanidade, dando forças para
alcançar o desenvolvimento, a harmonia e o equilíbrio psicológico.

Trevas – Materialmente é escuridão. Psicologicamente, é a ausência
total de Conhecimentos Superiores, Transcendentais ou Supremos. É o
estado de domínio total dos pensamentos criados pelo próprio homem,
devido ao mau uso do seu Livre Arbítrio.

Portanto, após essa tradução, podemos compreender o seguinte, das
palavras do Divino Mestre:

- “A candeia do corpo são os olhos; de sorte que, se os teus olhos
forem bons, todo o teu corpo terá luz” – O maior exemplo de Luz, ou
melhor, de Sabedoria Transcendental e Suprema, é o próprio Divino Mestre
Jesus Cristo, que comprovou, através de seus exemplos e dos seus
Ensinamentos, deixados para toda a Humanidade, ao longo de sua vida.

- “Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso”
– Ou seja, se muitos dos pensamentos de sua Mente são inferiores,
entram em choque com o Espírito, promovendo um estado de temor,
insegurança, angústia, ansiedade, suscetibilidade, decepção e de sofri-
mento moral e físico, trazendo, como consequência, as mais variáveis
doenças para o corpo físico e para o Espírito.

- “Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão
tais trevas!” – Isto é, se os pensamentos que habitam a Mente forem
piores, a Criatura Humana, neste estado de contaminação psicológica,
prognostica desgraça, se transformando num Ser Humano desventura-
do, fatal, cruel e com impetuosa força, sendo, agitado, violento, furioso
e impiedoso.

Quando muitas Criaturas se distanciam da Luz do Divino Mestre Je-
sus Cristo e se deixam contaminar com as piores mensagens, a Humani-
dade chega a este estado caótico da época atual, de violência, de
incompreensão, de egoísmo e de guerras fratricidas, porque, espiritual-
mente, somos todos irmãos.

Portanto, sem sombra de dúvidas, o nosso planeta está passando por
um momento decisivo, em que os Seres Humanos, sem exceção, terão
que se definir mental, moral e espiritualmente, se iluminando psicologi-
camente para se libertarem das trevas, ou vibrações inferiores, das
mensagens más, dos pensamentos ruins, porque esses estão jogando
sua cartada decisiva, contaminando e assolando incontáveis Seres Hu-
manos.

A Ação Cristã Evolucionista e a sua Ciência, a Verologia, estão apare-
lhadas de forma científica para ajudar, psicologicamente, a todos, sem
exceção — independente do grau de instrução, credo, religião, partido
político, campo científico ou de qualquer outra corrente de ideias — a se
iluminarem, através do estudo, compreensão e prática do Conhecimen-
to Transcendental e Supremo do Divino Psicólogo, Jesus Cristo.

SENSIBILIDADE X SUSCETIBILIDADE
Uma das Revelações Verológicas de maior impacto na minha vida

foi fazer a diferença entre Sensibilidade e Suscetibilidade. A grande
maioria das pessoas as confundem, assim como eu também o fazia,
chamando de Sensibilidade todas as manifestações que nos produ-
zem determinadas reações.

A Sensibilidade é uma virtude. É uma manifestação elevada, que
ocorre em ocasiões de visão da natureza, quer paisagens ou animais;
obras de arte; leituras; vídeos; encontros; palestras. Tudo que nos emo-
ciona de forma profunda.

Nosso Mestre Cristófilo Nageo afirma: ̈ Com a precisão de um ter-
mômetro ou de um barômetro, deve tua sensibilidade registrar os
sentimentos que se manifestam nos instantes de calor espiritual¨.

Como podemos perceber, a Sensibilidade tem superioridade espiri-
tual. Por sua vez, a Suscetibilidade é a capacidade de se ofender ou
magoar. A pessoa suscetível sofre com qualquer ato que lhe desagra-
de, mesmo que este não tenha a real intenção de a magoar ou ofender.

Como vemos, a Suscetibilidade não é uma virtude, mas uma de-
bilidade. Quem atinge, pelo menos, alguns graus de Evolução Espiri-
tual, começa a perceber a diferença entre a Sensibilidade e a
Suscetibilidade, aumentando a primeira, em seu Mundo Interno e eli-

minando a segunda, conforme caminha em seu Processo Evolutivo.
A Verologia nos ensina que nem tudo que parece uma virtude é real-

mente uma virtude, assim como nem tudo que parece um defeito é
realmente um defeito. Assim é com a Suscetibilidade, que, confundida
com Sensibilidade, promove a “sensíveis” as pessoas que se ofen-
dem ou magoam com facilidade.

O Método Verológico nos orienta no sentido do alcance do Equilíbrio
Psicofísico, que traz consigo, dentre muitas outras, a manifestação
“Inalterabilidade”, que é uma condição de manter-se inalterável em seu
equilíbrio e paz interior sob os acontecimentos agradáveis ou desagra-
dáveis da vida.

É claro que nos alegramos ou entristecemos com os fatos que nos
acometem ao longo de nossa existência, mas para aquele que já atin-
giu graus de evolução, a alegria ou a tristeza não os desequilibra para a
vaidade ou a mágoa, o orgulho ou o sofrimento.

Deus não nos criou para sofrermos. O sofrimento deve ser elimina-
do nas Criaturas Humanas, sendo substituído por experiências, que
alavancam nossa Evolução. Portanto, ser suscetível não é uma virtu-
de, mas uma debilidade a ser eliminada.

Thamyris Conceição Macedo



Jornal VEROLOGIA – Setembro / Outubro • 2020 Terceira Página

Quando surgem experiências fortes, como injustiças,
decepções, traumas, os Seres Humanos em sua grande
maioria, se desestruturam e perdem as esperanças de
prosseguir. Muitos, nessas situações, enveredam por
descaminhos que podem levá-los até à degradação. Isso
porque não possuem Forças Internas capazes de os
reerguer. Por vezes, buscam ajuda nos parentes ou nos
amigos, porém, quase sempre é inútil por não possuírem
também essas Forças Interiores ou por estarem em situação
semelhante. Assim, torna-se muito difícil saírem desses
casos ou “darem a volta por cima” como se costuma falar.

Existe um Estudo muito inteligente e de resultados
comprovados que injeta um potencial energético de forças
positivas, imprimindo em seus estudantes a possibilidade
de superar todas as dificuldades que passam, por mais
difíceis que sejam.

 Que Estudo será esse?  É o Estudo do Método Verológico
que habilita a todos, sem exceção, a descobrirem, em si
mesmos, uma fonte de novas esperanças. Como se
processa isso?  O Método Verológico ensina, por meio de
Setores de Estudos, a reter ou armazenar energias e
estímulos positivos em nosso Mundo Interno, precisamente
para que possamos sobrepor-nos às experiências e provas
amargas que sobressaltam nosso Caminho.   Essas provas
amargas não passam de testes para nos auxiliar a evoluir.
Pense nisso!

Portanto, aquele que estuda Verologia tem que contar,
em primeiro lugar, consigo mesmo, pois já está em condições
de se superar. Por outro lado, pode contar com a ajuda da
Fraternidade Verológica que é a sua segunda família, o seu
aconchego espiritual. Mas, acima de tudo, pode contar com
a fonte dos Estímulos Superiores, vindos do Supremo Poder.
A Verologia nos encaminha a entrar em contato ininterrupto
com essa Grandeza e Perfeição. Com esse aprendizado,
descobrimos e reavivamos nossos reais valores. Sendo
assim, a nossa Aposta em um Futuro Melhor se torna
evidente.

No Mundo em que vivemos – crivado, infelizmente, de
desamor, incompreensões e violências –  observamos que
as pessoas demonstram insegurança e até muito receio de
como será daqui por diante, como ficarão as expectativas
de moral, honestidade, honradez, humanidade e AMOR ?
Como será o futuro de seus filhos, netos, etc?

Em contrapartida, nós, verólogos, conseguimos enxergar
“uma luz no fundo do túnel”, ou seja, estamos confiantes,
Apostando no Futuro, porque esse estudo levará aos Seres
Humanos, bem intencionados, tudo de melhor, resgatando
uma FELICIDADE VERDADEIRA.

Theonilze Terra Pimenta

APOSTANDO
NO FUTURO

Essa é uma das perguntas, cuja resposta, todos podemos encontrar den-
tro de nós. Mas, para encontrá-la, é necessário que: - sejamos verdadeira-
mente corajosos e honestos conosco mesmos; - que não procuremos nos
enganar; -  nem nos consideremos vitimas dos outros. É necessário não achar-
mos que as pessoas são sempre culpadas pelos conflitos e sofrimentos, de-
correntes de nossos relacionamentos.

Compreendo que adotar essa atitude não é nada fácil. Mas, certamente, é
o primeiro passo para encontrarmos as soluções necessárias que nos levam
a mantermos Relacionamentos Harmoniosos.

São muitos os maus hábitos, comportamentos negativos e defeitos, que
dificultam os Relacionamentos Harmoniosos. Comentarei alguns deles:

1 – Não respeitar os gostos, as opiniões, as preferências e as escolhas
das pessoas e, o que é pior, querer impor nossas opiniões e crenças, por
julgá-las mais acertadas e por nos julgarmos superiores.

2 – Exigir que as pessoas sejam como queremos que sejam é outra forma
de criar graves conflitos. A pessoa que não se sente aceita como é, sente-se
magoada, com raiva e revoltada, porque é desrespeitada e rejeitada. Essas
emoções podem até tornar a pessoa agressiva com quem a desrespeita.

3 – Fazer, constantemente, críticas negativas, desrespeitosas e, às ve-
zes, até com certa agressividade, em relação aos defeitos, erros e comporta-
mentos das pessoas. Esta é também outra forma rápida de criarmos confli-
tos, aborrecimentos, revolta, raiva e mágoas.

A Verologia transmite a seus estudantes muitos Ensinamentos, para ajudá-
los a evoluir, a compreender e a superar todos os tipos de experiências da
vida, inclusive as experiências de Relacionamentos.

Mencionarei dois desses Ensinamentos que me ajudaram muito a
compreender melhor, tanto as limitações de cada pessoa e a aceitá-las, como
também as minhas próprias limitações e respeitá-las. Eles dizem assim:

“Ninguém pode dar o que não tem, nem mais do que tem, por mais
boa vontade que tenha” / “Cada um é o que é, embora alguns desejem
que ele seja o que não é”.

Reconheço que ainda tenho muito que aprender e praticar, mas já consigo
reconhecer que meus Relacionamentos para serem mais Harmoniosos, pelo
menos dentro de mim, dependem muito mais de mim mesmo do que dessas
pessoas que me ofendem, me prejudiquem e, ainda, me causem algum
sofrimento. Todos os Grandes Mestres de Sabedoria alcançaram elevados
estados de compreensão, equilíbrio e amor incondicional. Nesse estado, nada
mais os atinge.  Se aprendermos o que eles aprenderam e praticarmos o que
eles praticaram, também poderemos alcançar semelhante estado.

Vou terminar trazendo um exemplo prático de Relacionamentos
desarmoniosos que, lamentavelmente, estão sendo vividos por muitas
pessoaas, neste período de pandemia (do Corona Vírus). Esses
Relacionamentos estão sendo vividos mais intensamente, em razão do
isolamento social, que está levando as famílias a viverem Relacionamentos
fora do comum e nunca por elas vividos. Muitas dessas famílias estão convivendo
muitas horas, muitos dias, semanas e meses, juntas. Essa situação esta
gerando muito stress, conflitos e, às vezes, até agressões.

Neste momento critico, é imprescindível, mais do que nunca, que cada
um aceite o seu familiar como ele é, ou seja, aceite seus defeitos, suas
fraquezas, suas esquisitices e seus maus hábitos. Isso vai, certamente, aliviar
em alguns ou em todos, um pouco do stress existente.

Essa tensão, também, pode ser provocada pelo excesso de preocupações
e ansiedade em relação às dividas, às dificuldades financeiras, ao desemprego,
às incertezas quanto ao futuro, ao medo de contágio próprio ou de alguém da
família, à perda do contato presencial com a família, amigos e colegas de
trabalho; enfim, à perda temporária daquilo que todos necessitam: a liberdade.
Muitas pessoas estão vivendo, realmente e infelizmente, sob muita pressão.
Por isso, é imprescindível, principalmente neste momento de crise, que cada
um compreenda e aceite seu familiar como ele é. Porque, só assim,
cada um poderá ter com o outro, mais compreensão, mais paciência e mais
tolerância. Saberá perdoar mais e ter mais compaixão. Só assim, poderão
haver diálogos serenos, construtivos, respeitosos e mais amorosos, entre todos
da família. Dessa forma, cada um se esforçará em corrigir o que necessita
corrigir e em dar o que tem de melhor em si.

Entendo que todos unidos, poderemos contribuir para encontrar as melhores
soluções para a nossa família. Enfim, neste momento de crise, todos
poderemos contribuir, positivamente, para manter os relacionamentos na
família, com a maior harmonia e paz possível.

QUE TODOS POSSAMOS PEDIR A DEUS QUE NOS AJUDE A
COMPREENDER O QUE AINDA NECESSITAMOS COMPREENDER!

(Por que não é fácil mantê-los
com todas as pessoas?)

RELACIONAMENTOS
HARMONIOSOS

João da Conceição Carvalho



Quarta Página Jornal VEROLOGIA – Setembro / Outubro • 2020
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VERDADE ESSENCIAL
Cada pessoa que se propõe a buscar

os Conhecimentos sobre a Verdade Es-
sencial da vida deve empenhar-se em co-
nhecer, compreender e, principalmente,
colocar em prática, todos os Ensina-
mentos Superiores deixados por Jesus
Cristo, em tudo aquilo que faz durante todo
o seu dia, nos momentos de trabalho, de
descanso, de felicidade, de preocupação,
de dificuldade ou de tristeza, ou seja, nos
momentos bons e,também, nos momen-
tos difíceis.

Cristófilo Nageo nos diz: “Quem bus-
ca a Verdade Essencial deve guiar-se
pela bússola da lógica, pois é claro que
não se pode chegar à Verdade Eterna,
através do absurdo.

Todas as experiências diárias de nos-
sa vida passam e, se soubermos em-
pregar corretamente os Ensinamentos
Superiores dos Grandes Mestres de Sa-
bedoria e, principalmente, os de Jesus
Cristo, certamente passaremos por elas
de uma forma melhor, mais rápida e com
maior facilidade, por mais duras que
elas sejam. Entretanto, somente através
do trabalho individual do aprendizado e
da prática dos Ensinamentos Superio-
res é que desenvolvemos os bons prin-
cípios da retidão, da responsabilidade,
da justiça e do altruísmo, que resultam
no aumento da paciência, da fé, do
autocontrole, do perdão e da confiança
em Deus, que vão solidificando um bom
caráter e aumentando a Sabedoria do
homem. 

Quando queremos aprender algo novo,
a primeira coisa que normalmente faze-
mos é pesquisar como alguém conseguiu
fazer isso antes. É normal procurar apren-

der com quem já tenha experiência, pois,
assim, as informações serão mais
direcionadas e proporcionarão uma pre-
ciosa economia de tempo. Do mesmo
modo, ao nos depararmos com a neces-
sidade natural de desenvolvermos o nos-
so Conhecimento Espiritual, precisamos
procurar por uma ajuda séria, responsá-
vel e especializada, que nos ensine e ori-
ente nesse objetivo, pois sem esse apoio,
certamente, surgirão muitas dúvidas, in-
terpretações erradas que podem provo-
car incertezas, erros, confusões e a per-
da de precioso tempo, além da grande
possibilidade de confundir, desvirtuar e,
até mesmo, prejudicar ou levar à desis-
tência  desse propósito tão importante na
nossa vida.

Tal como foi mencionado no Ensina-
mento, esse processo de escolha deve
ser criteriosamente realizado pela bús-
sola da lógica, ou seja, com o emprego
da atenção, da razão e do bom senso.
Evitando tudo aquilo que não possa ser
aprovado pela nossa consciência.

Se buscarmos uma Instituição, verifi-
caremos nela e em seus participantes,
quais são os princípios morais pratica-
dos, a seriedade, a retidão, o verdadei-
ro propósito e a sua filosofia. Deve ser
analisado o Método e as Práticas de-
senvolvidas, bem como também, devem
ser observadas as características no
trato interpessoal, a origem, a forma e a
qualidade das informações recebidas
para, assim avaliar e confirmar a nossa
perfeita identificação, tanto com o Mé-
todo de Ensino, seu conteúdo e a sua
efetiva prática, de modo que a pessoa
se sinta totalmente confortável e

identificada com todos os Princípios da
Instituição.

A Verologia foi criada pelo Mestre
Cristófilo Nageo, sob Orientação  Divina,
baseando-se nos Conhecimentos do
Grande Mestre Jesus Cristo. Aqui estu-
damos que Jesus é o verdadei-
ro representante das Sagradas Determi-
nações de Deus e de Suas Verdades Eter-
nas e este Conhecimento Superior é o
Verdadeiro Caminho que liberta e conduz
os homens ao equilíbrio, à harmonia, à
fraternidade, à paz e à felicidade. Portan-
to, é correto dizer que o Estudo e Desen-
volvimento da Evolução Ativa e Conscien-
te, associado a sua constante prática, pro-
vocam o contínuo Aprimoramento Espiri-
tual que conduz à verdadeira e profunda
limpeza em nosso Sistema Psicológico,
agindo na redução das deficiências e de-
bilidades existentes, permitindo, assim, um
desenvolvimento maior, mais rápido e mais
seguro das boas virtudes e do fortaleci-
mento do caráter.

A prática constante desses Ensina-
mentos no nosso modo de vida nos ajuda
a transpor todas as experiências e difi-
culdades do cotidiano, da melhor forma
possível, além de poder influenciar positi-
vamente nossa família e o nosso próximo,
de modo geral.

Dessa forma, podemos concluir que a
escolha do correto Caminho a ser trilha-
do na busca do conhecimento da Verda-
de Essencial da vida é de fundamental
importância, evitando, assim, que uma es-
colha desatenta ou indevida, resulte em
perda de tempo, em graves enganos e
decepções, além de fortes experiências
e até possíveis sofrimentos.

Wagner Junqueira


