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Pousada no galho mais alto de gigantesca árvore secular, majestosa águia, as
belas asas abertas ao sol, observa, com
seu penetrante olhar, o chão da clareira que
se lhe depara, a pequena distância, no seio
da mata virgem... De súbito, vê surgir, por
entre a alfombra da vegetação baixa, enorme serpente, rastejando, coleando, esticando-se, enroscando-se, desenroscandose, numa espécie de exibição espetacular
e horripilante de seu corpo úmido, mole,
untuoso... O réptil para e levanta, ao máximo, a oscilante cabeça em direção à imponente ave, como se quisesse atingila...Lança-lhe, com os olhos esbugalhados,
toda a expressão, repelente e venenosa,
de seu ódio recalcado, atirando, de vez em
quando, a velocíssima língua para fora das
ameaçadoras mandíbulas...
– Eh! Por que me olhas assim? Que queres?
– Odeio-te!!!
– Por que me odeias? Nunca te fiz mal
algum.
– Odeio-te porque voas, porque tens
asas! Ah! Se eu tivesse asas como as que
possuís, nem tu nem ninguém seria superior a mim! Eu seria, certamente, o bicho
mais perigoso e mais temível do mundo!
Não posso conformar-me com essa crueldade do destino...
– Não vejo nisso crueldade do destino,
mas sim a Justiça Perfeita de Deus. Pelas
intenções sinistras que acabas de revelar,

já se vê que farias mau uso da faculdade
de voar. Se o Onipotente me deu asas para
ir a grandes alturas, foi porque, em sua incomparável Sabedoria, assim achou acertado. Ele sabe o que faz. Ele não faz privilégios com ninguém.
– Não quero saber se as asas te foram
dadas por Deus ou pelo Diabo! Não quero
raciocinar se houve justiça ou injustiça!
Revolta-me o ter que andar assim
rastejante, ao passo que tu vais às alturas
e vives feliz! Estou furiosamente revoltada
contra esta situação!!!
– Não te revoltes, que é pior. Se te adaptares à situação em que estás colocada e
te tornares menos odienta, é possível que
a Divina Lei de Evolução – regente de todos os seres e coisas do Universo – alivie
as asperezas da tua vida.
– Ora... Deixemos de conversa fiada...
Dizem que és o símbolo da força, do poder
e da coragem. Se há verdade nisso, por
que não desces até aqui para falar melhor
comigo? Por que fazes teus ninhos nas
montanhas e deixas lá os teus filhos? Se
tens capacidade para defendê-los, por que
não os deixas na planície?
– Não temo os teus desafios, mas também não me deixo seduzir por eles. Deus
me dá força e poder, mas não para que me
exponha aos teus ataques traiçoeiros. A
visão e a prudência são, também, predicados com que o Todo-poderoso me agraciou. Tenho que ir diariamente buscar ali-
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mento para meus filhinhos. Não poderia,
pois, deixá-los entregues à tua maldade e
ao teu veneno.
– Deixa de lengalenga!... Confessa que
tens medo de mim. Se tivesses coragem
descerias até aqui.
– Pelos teus olhares odientos e pelas
tuas linguaradas, já percebo as tuas intenções... Mas, não posso perder tempo com
discussões e brigas tolas. Para que ir aí
medir forças contigo, se isso não tem nenhum proveito?
– Uma vez que não aceitas o meu desafio, sinto-me contente, pois vejo que, se não
tenho asas para voar, pelo menos não sou
covarde como tu!...
– Se te agrada esse consolo, podes ficar com ele... Mas não penses que as tuas
provocações me fazem descer ao plano em
que te encontras... Para que hei de gastar
energias e tempo à toa? Além disso, não
me interessa derrotar uma adversária que
já está derrotada...
– Derrotada, eu?... Como e por quem?...
– Sim, estás derrotada pelas tuas próprias paixões! A inveja e o ódio te envenenam e te destroem! Pensa bem nisso. E
trata de regenerar-te. Felicidades! Dito isso,
a águia, majestosamente, alçou voo, as
asas douradas pelo sol. E sulcou o azul do
firmamento, no pleno uso das prerrogativas que Deus lhe confiou.
Entre os vários aspectos morais, contidos
nesta fábula, destacam-se os seguintes:
Continua Pág. 4
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REALIZE A SI MESMO
Sergio de Almeida Alves

Caríssimo(a) leitor(a): realizar a si mesmo, verologicamente, é
alcançar um razoável estado de paz, equilíbrio e harmonia na vida
interna (psicológica ou espiritual) e na vida externa (material).
Mas, devido à quantidade enorme de teorias existentes em que
as pessoas pesquisam, ficam desiludidas por não encontrar a tão
sonhada paz ou felicidade. Logicamente, algumas teorias ajudam
a acalentar, mas não conseguem resolver bem a situação, como
aconteceu comigo. A minha ideia era encontrar algo natural e simples, de forma pedagógica, que esclarecesse e ensinasse como
eu poderia Realizar a mim mesmo, em outras palavras, resolver
bem os meus problemas, principalmente psicológicos.
Como diz Cristófilo Nageo: “Realizemo-nos a nós mesmos e
teremos realizado a maior das realizações”.
Depois de caminhar por muito tempo e por vários caminhos,
enviei meu pensamento a Deus e pedi que me mostrasse onde
encontrar o Conhecimento que tanto procurava para eliminar a
angústia e a ansiedade, preenchendo o vazio que sentia dentro
de mim. Foi então que um colega de trabalho falou-me sobre uma
Escola a qual frequentava, há algum tempo, e disse que estava se
sentindo muito bem, conseguindo entender a causa de seus problemas e resolvê-los a contento. Instantaneamente, fiquei ansioso e curioso para conhecê-la e, pelas suas palavras, que causaram-me muita expectativa, parecia que era o que estava, realmente, procurando.
Na primeira aula da turma que frequentei, percebi que resolveria
os meus problemas, ou seja, o meu coração se encheu de esperança, fazendo-me sentir bem melhor. Com o passar do tempo, verifiquei que não estava errado, mas isso exigiu de mim estudo, trabalho
e esforço, porque, logo no início, fui esclarecido de que essa Escola
não resolve os problemas de ninguém, mas oferece conhecimentos
e ferramentas, ensinando a manejá-las para resolvê-los.

Cheguei até a pensar em desistir, devido às minhas fraquezas
e debilidades, mas verifiquei que não tinha outra opção. Depois
de tantas tentativas, somente essa Escola me deu esperança e
esclareceu que dependia de mim mesmo para alcançar os triunfos que almejava, que a Evolução não dava saltos e que o fruto
não amadurece antes do tempo. Compreendi, também, que somente nós mesmos podemos encontrar as melhores soluções para
a nossa vida.
Não há nada melhor do que aprender a resolver os nossos problemas, sem ter que atropelar ou sobrecarregar os nossos parentes e amigos. Diante de todas as orientações que tive, nas primeiras lições do Setor de Estudos e Realizações Preliminares, as
principais foram de perseverar e ser leal comigo mesmo, ou seja,
às minhas próprias convicções.
Com Perseverança, Lealdade e ajuda da Verdadeira
Fraternidade e dos discípulos mais antigos, fui, paulatinamente,
superando as minhas dificuldades, desenvolvendo, equilibrando
e harmonizando meu Sistema Psicológico, vencendo as indecisões e dúvidas que me acompanhavam há muitos anos.
Hoje, possuo um estado de espírito que se traduz num estado
de gratidão e altruísmo, de querer dar de graça o que de graça
recebi. Assim, passei a ajudar os que chegam, colaborando na
direção de novas turmas.
Portanto, prezado(a) leitor(a) do Jornal Verologia, você, como
eu, poderá, de forma simples, natural e segura, Realizar a si mesmo e terá realizado a maior de todas as realizações, decifrando
muitos mistérios da vida física e metafísica, chegando a compreender, por si mesmo, o que está fazendo neste plano de vida
terrena. Basta que fale conosco e venha estudar a Ciência
Verológica, na Escola Iniciática da época atual, a Ação Cristã
Evolucionista.

O SABER E A SABEDORIA
Thamyiris C. Macedo

EXPEDIENTE

Vamos desenvolver um paralelo entre a Sabedoria e o Conhecimento, voltados para a Espiritualidade. O Conhecimento se obtém
através do estudo, dos livros, é o Saber. É superficial, não move as
ações, limita-se ao Órgão Mental
O Conhecimento é excelente, desenvolve o homem e a humanidade, física e materialmente. O Conhecimento é necessário para o avanço
de todas as ciências, mas não promove a Evolução Espiritual que muitos estão tentando alcançar através do Saber.
Já a Sabedoria é o estudo profundo, Sabedoria Espiritual, Sabedoria Divina, concessão de Deus. Movimenta todos os Órgãos do nosso Sistema Psicológico. Move nossos atos, porque modifica nossos
pensamentos e se grava na nossa Configuração Psicológica. A Sabedoria é adquirida através do estudo, compreensão e prática dos
Ensinamentos Superiores, exige comprovação na vida, através de experiências sucessivas, que vão preparando o cientista a receber de
Deus a alquimia de suas debilidades em virtudes.
O Método Verológico nos orienta a estudar, compreender e praticar
várias vezes, até alcançar a Sabedoria (Espiritual, Divina).
Mateus (11-19) nos diz: “A sabedoria é justificada pelas suas
obras”
E, ainda, em Tiago, (1-5): “E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança
em rosto, e ser-lhe-á dada.”
Não basta conhecer Jesus e os Grandes Mestres de Sabedoria Suprema, se as pessoas não os reconhecerem em nós. É preciso alcançar o entendimento espiritual de suas obras e praticar seus
Ensinamentos e Orientações. Antes aquele que conhece pouco, mas
tem Sabedoria do pouco que conhece, colocando em prática, do que

aquele que conhece muito e nada pratica. As palavras e os atos de
hierarquia superior é que demonstram a Sabedoria do Ente Humano.
Não adianta conhecer muito, igual aos escribas e fariseus, que possuíam muito conhecimento, mas não praticavam.
Paulo (I Corínthios 8:1-3) afirma que o saber ensoberbece, envaidece. “Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos
que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E,
se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele.”
Tiago (3: 13-18), fala que a Sabedoria é mansa, pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia: “Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre
pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de Sabedoria. Mas,
se tendes amarga inveja, e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a
sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso aí há perturbação e toda a
obra perversa. Mas, a Sabedoria que do alto vem é, primeiramente
pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e
de bons frutos, sem parcialidade, e sem hipocrisia. Ora, o fruto da
justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz.”
Podemos compreender, então, a grande diferença entre o Saber e a
Sabedoria, no que tange as Verdades Espirituais. O acúmulo de Conhecimento não desenvolve espiritualmente, não transforma, não glorifica, não louva. Somente aquele que busca a Sabedoria Divina, com
a prática dos Ensinamentos Redentores, estará capacitado a ser agraciado por Deus pela transformação dos seus defeitos em virtudes e a
aquisição da Paz Espiritual.
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A DISCIPLINA DA
FALA E DA ESCUTA
Theonilze Terra Pimenta
O Evolucionista está sempre aprendendo e sempre atento a
como propiciar o melhor para o Caminhar de seus dias. Participando de um Estudo Inteligente, adquire uma poderosa ajuda
que o conduzirá a solucionar suas dificuldades com mais rapidez e com pleno êxito. Temos, por exemplo, que aprender a
maneira de falar, ou seja, a maneira correta de nos expressar.
Uma mesma frase, dita com diferente entonação, pode desencadear uma séria discussão ou um diálogo agradável. A maneira de falar, em ocasiões propícias, promove uma continuação
saudável ou o início de um rompimento desnecessário. Dispase do seu orgulho, envolva-se com a mais pura humildade, para
se despojar de uma casca grossa que o acompanha, sem mesmo perceber, e irá constatar o quanto esse acerto vai tornar sua
vida iluminada e seus relacionamentos muito mais fortes.
Por que os nossos defeitos ou imperfeições passam, muitas
vezes, despercebidos por nós, por serem frutos de convivências, padrões ou por serem adquiridos ao longo do nosso Caminhar? Porque com estudos profundos, como esse que a Verologia
proporciona, conseguimos penetrar no “eu interior”, ir, pouco a
pouco, nos conhecendo, nos meandros de nossa configuração,
podendo, assim, atinar com o ponto chave do nosso tropeço.
Veja a eficácia e a importância desse Estudo!
Escutar não é o mesmo que ouvir. Escutar é sempre superficial, enquanto que ouvir alcança o entendimento e se torna um
vínculo que persiste. A pior surdez é a falta de capacidade ou
interesse em ouvir. Entenda que a voz de DEUS fala, muitas
vezes, pela voz humana. DEUS coloca algumas pessoas atravessando nosso Caminho, deixando verdadeiras lições de vida
e não temos capacidade de ouvi-las, às vezes, por suas posições humildes ou até trajes rudes. Quantas vezes, tomamos
isso como afronta e nos escapa a oportunidade de aprender e
de provocar uma modificação saudável – essa é uma surdez
altamente prejudicial. Somos vulneráveis às tentações como
Criaturas, porém, esse Estudo leva a descobrir e desenvolver
muitas possibilidades, ainda que com muito esforço. É preciso
que se ressalte o trabalho contínuo e incansável, pontilhado de
uma fé operante.
É muito simples e funcional esse Estudo Científico, ligado ao
mais profundo do nosso “eu”. Permite recrutar conquistas preciosas, aguçando a nossa consciência,que, com o passar do tempo, nos torna mais prudentes e intensos, o que permite uma
vivência completa, plena, abraçando só o principal. O tempo é
muito precioso, não pode ser desperdiçado. Podemos ir muito
além, se nos esforçarmos neste Estudo Interior, pois essa coragem DEUS nos dá e virá acrescida de ricos complementos. Aquele, que não busca o melhor dentro de si, perde a oportunidade
de ter uma vivência preciosa.
A importância de aprendermos a Disciplina de saber o que
falar, como falar e nos deter a ouvir e não apenas escutar o
que nos chega pelos outros, também ajuda a impulsionar a nossa Evolução. O que não podemos é ficar surdos e mudos às
oportunidades que são enviadas lá do Alto, para nos transformar e nos redimir.
Essa Disciplina se torna necessária porque irá evitar muitos
conflitos e oferece oportunidades de um aprendizado satisfatório.
O estudo ao qual me referi, que nos encaminha, passo a passo,
a uma efetiva transformação e que possibilita um avanço no
tempo, é o Estudo Verológico. Na época atual, não existe nenhuma outra alternativa para impulsionar o Ser Humano, de
maneira natural e lógica, isento de mistificações e fantasias ilusórias, para um Bem-Estar Seguro e Feliz.
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TRABALHO
CONSTRUTIVO
Flaviana de Almeida Costa
O Trabalho, para quem desconhece as Verdades Espirituais, pode
ser considerado como uma fonte de obrigação, sacrifício, tristeza ou,
no mínimo, uma necessidade para sobrevivência. Pode ser encarado como algo ruim, um pensamento do tipo: “melhor seria se não
fosse preciso trabalhar”; entretanto, o trabalho é uma fonte de experiência e aprendizado constante, dependendo de como o executamos.
O Mestre Cristófilo Nageo, fundador da Ação Cristã Evolucionista
e idealizador da Verologia, em um de seus Ensinamentos diz: “O
trabalho construtivo gera estímulo, entusiasmo e triunfo, ao
passo que a ociosidade conduz ao desânimo, à desorientação e
ao fracasso”. As palavras do Mestre sempre nos proporcionam uma
sensação boa e estimulante. Sejam escritas ou faladas, são sempre
transmissoras de uma convicção no Bem. São verdadeiros chamados às melhores manifestações do Ser Humano, como: Honradez,
Dignidade, Verdade, Lealdade, Altruísmo, Justiça, Triunfo e tudo o
que nos leva a querer ser pessoas melhores. Através da Pedagogia
Verológica, descobrimos que a vida tem um objetivo espiritual e passamos a receber e viver as experiências de maneira muito mais produtiva para o nosso desenvolvimento.
O Mestre se refere ao Trabalho Construtivo, porque sabemos
que existem aqueles que têm muitas atividades, mas que são inúteis,
supérfluas ou até para o mal. O Ensinamento afirma que o Trabalho
Construtivo gera: Estímulo – vontade de fazer mais e melhor, de
alcançar objetivos; Entusiasmo – satisfação; Triunfo - realização, recompensa, retorno que pode ser financeiro ou até de produzir o bem
para nós ou para os nossos semelhantes.
Quanto mais ocioso, mais o Ser Humano vai desenvolvendo a preguiça e o desânimo de realizar, assim se acha incapaz e é tomado
pela desorientação, fruto da confusão mental, causada pela mente
abandonada. Fica sujeito ao fracasso que é a consequência de todo
esse estado. Sem Trabalho e esforço não se pode obter bons resultados, pois não estamos nesse Mundo para isso, estamos aqui para
aprender, aproveitar o nosso tempo de vida e o desperdício desse
tempo nos é cobrado pelas Leis Eternas, principalmente pela Lei de
Atividade que nos orienta que precisamos organizar a nossa vida
para não desperdiçarmos o tempo com inutilidades. Orienta, também, que quanto mais Atividade Espiritual mais luminosidade nosso
Espírito vai adquirindo.
Como as atividades materiais são concretas, apresentam um aspecto de realidade que nem sempre as atividades espirituais oferecem. Os Seres Humanos, em sua maioria, se dedicam quase que
exclusivamente a elas, sem as Orientações que poderiam levá-los a
proceder de maneira mais correta. Para que consequências desfavoráveis não venham a ocorrer, é imprescindível que o Ser Humano
não se detenha apenas no aprendizado de conhecimentos técnicos,
nem de fórmulas de convivência que resultem em atividades superficiais e artificiais. Essas podem iludir, com resultados imediatos, mas
como não têm raízes na formação do caráter, da honra e da dignidade, cedo ou tarde decepcionam o próprio indivíduo e as pessoas de
sua relação.
As Atividades Espirituais são o complemento indispensável ao
objetivo da passagem do Ser Humano pelo Mundo Terreno. É a base
essencial para que os movimentos da vida material sejam acertados.
E para essas realizações, temos um tempo determinado, como diz
Cristófilo em outros Ensinamentos: “Aproveitar o tempo é o mesmo que aproveitar a vida, porque tempo é vida quando bem aproveitado e vivido”. / “Entre o berço e o túmulo está uma grande
oportunidade para a Suprema Realização de cada alma”.
O melhor Aproveitamento do Tempo consiste em aplicá-lo no que
há de mais importante para a vida humana, eliminando ou reduzindo
ao mínimo as atividades inúteis ou supérfluas. Habituando-se a aplicar o tempo somente no que é bom e útil, obtém-se, progressivamente, o seu maior aproveitamento, aumentando consequentemente a
capacidade de Trabalho e produção. A Verologia tem um Método
que nos conduz a um Processo gradativo, mas contínuo de Trabalho
Construtivo, pela Evolução Ativa e Consciente. E é necessário um
constante contato com esses conhecimentos, portadores de fortíssima
Energia Espiritual para animar ou reanimar, continuamente, o nosso
Processo de Transformação.
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A NOBREZA DA ÁGUIA E A BAIXEZA DA SERPENTE
Não devemos irritar-nos, nem perder
muito tempo com as pessoas que, movidas
pela inveja e pelo ódio, pretendam perturbar nosso bem-estar. Acima de tudo, merecem piedade, já porque estão sob o domínio de pensamentos inferiores, já porque o
constante martírio a que as submetem esses mesmos pensamentos constitui o seu
pior castigo. Não devemos permitir que as
ofensas dos invejosos ou odientos nos atinjam, para não sermos contaminados pelas

mesmas baixas paixões que os subjugam.
Ninguém deve desesperar-se ante a situação desfavorável em que se encontre,
mas sim comportar-se de modo conveniente, a fim de que, por meios naturais e dignos, adquira forças para suportá-la e até
para libertar-se dela. Cada um precisa compreender que, seja qual for a sua situação,
essa corresponde exatamente ao estado
atingido perante a Lei de Evolução, consoante a Justiça de Deus, em cuja perfeição
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deve confiar. Para vivermos protegidos contra os rasteiros pensamentos destrutivos,
devemos colocar nossa mente nas montanhas da espiritualidade e alimentá-la constantemente com os frutos redentores oferecidos pela árvore secular do Cristianismo e
por outras árvores similares!
Esta fábula faz, também, aflorar à mente
o aforismo de Virgílio:
“A inveja, como o vento, açoita sempre os montes mais altos”.

VINDE A MIM TODOS OS QUE ESTAIS CANSADOS
Maria Augusta Borges Cursino de Freitas Arruda
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
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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 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
esse 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!

