DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Ano XLII • NO 515 • Maio / Junho 2018

Jornal sintético de sugestões e dissertações verológicas. O máximo de assuntos construtivos no mínimo de páginas

O PARAÍSO E O INFERNO

NA SEGUNDA PÁGINA

FELICIDADE É PAZ
DE ESPÍRITO
A VERDADE
ESSENCIAL DA VIDA

NA SEGUNDA PÁGINA

A MELHOR
MANUTENÇÃO

NA TERCEIRA PÁGINA

QUEDA ESPIRITUAL

NA TERCEIRA PÁGINA

NA QUARTA PÁGINA

A SABEDORIA DE DEUS
E A DOS HOMENS
(Fábula)

Diz o filósofo e cientista ao professor
Parsifal:
– Não acha o senhor que há sobejos motivos para orgulhar-nos das descobertas e
realizações construtivas efetuadas pela Ciência e pela Sabedoria Humana?
– Considero admirável o esforço do homem neste sentido. Mas, não vejo nisso
motivos para orgulho.
– Por quê?
– Porque, a meu ver, a quintessência da
Sabedoria provém de Deus.
– Então, o esforço do Homem para tão
altas conquistas não vale nada?
– Tanto vale que deu como resultado os
triunfos por ele obtidos, através dos tempos.
– Mas, então, eu não compreendo o que
o senhor quer dizer.
– Estou convicto de que, ao fazer alguma descoberta científica ou filosófica, apresentando novas concepções benfazejas, a
criatura captou uma Partícula da Infinita
Sabedoria de seu Criador, através dos pensamentos que fundamentaram e impulsionaram tal descoberta.
– O senhor tira, desse modo, o mérito do
descobridor.
– O mérito consiste no esforço sincero e
abnegado mediante o qual o Homem se
fez digno de receber pensamentos de alta
hierarquia, oriundos da Poderosa Mente de
Deus.
– Em que se baseia o senhor para pensar assim?
– Na incomensurável Obra Universal,
que comprova, incessantemente, a extraordinária capacidade criadora da Sabedoria do Todo-poderoso! E como esta Supre-

ma Sabedoria abrange e penetra todos os
recantos do Universo, não pode – é lógico
– deixar de abranger e Penetrar a Mente e
os Pensamentos dos Seres Humanos.
– Quer dizer que o senhor se baseia apenas em suas próprias observações e reflexões...
– Baseio-me, também, nas seguintes
palavras exaradas no Velho Testamento:
“Jeová é Quem dá a Sabedoria. Ele reserva a Verdadeira Sabedoria para retos.”
– “Toda a Sabedoria vem do Senhor
Deus. Com Ele esteve sempre e está.”–
“A Fonte da Sabedoria é o Verbo de Deus
nas alturas, e a entrada para chegar a
essa Fonte está nos Mandamentos Eternos”.
– Quer dizer, então, que precisamos desenvolver-nos e aprimorar-nos, espiritualmente, cumprindo os Mandamentos Eternos, para merecermos que os Pensamentos de Alta Hierarquia, cuja origem está em
Deus, penetrem em nossa Mente... Não é
assim?
– Exatamente. Deus possui, por assim
dizer, a Matriz de todos os Pensamentos
Bons, Nobres, Positivos, Construtivos, e,

Cristófilo Nageo

portanto, ninguém pode envaidecer-se
quando surgem em sua Mente pensamentos que lhe pareçam originais. A origem e
a originalidade dos pensamentos que encaminham à descoberta ou criação das
Obras de Bem pertencem, a meu ver, ao
Senhor do Universo.
– Nessa ordem de ideias, que aconteceria ao Ser Humano que se envaidecesse
com empreendimentos dessa natureza?
– O Homem que se envaidece pela descoberta de algo extraordinário no campo
material, filosófico ou espiritual, atribuindoa exclusivamente às suas aptidões pessoais, esquecendo-se ou alheando-se da
Verdadeira Origem das Altas Inspirações,
arrisca-se a perder a agudeza de espírito
com que fora agraciado pela Suprema
Fonte da Sabedoria!
“DEUS SUPER OMNIA”
(Deus acima de tudo).
“Não só de pão vive o homem, mas
de toda a palavra que sai da boca de
Deus” – Jesus Cristo.
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O PARAÍSO E O INFERNO
Sergio de Almeida Alves
Caríssimos(as) leitores(as) do Jornal Verologia, o Maior Psicólogo de Todos

“Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais

os Tempos, pois é assim que a ACE e a Verologia consideram o Divino Mestre

trevas”. “Se, portanto,“a luz”, pensamentos, mensagens, “que em ti há são

Jesus Cristo, está nos indicando, no seu Ensinamento que citarei logo a seguir,

trevas”, que habitam há muito tempo, no teu Espírito, são os piores, “quão

o caminho para nos libertarmos do Inferno e alcançarmos o Paraíso Psicoló-

grandes serão tais trevas”, os olhares, palavras e atos, que resultarão em tra-

gico, de uma forma tão clara, objetiva e direta, que chega até a nos emocionar.
“A candeia do corpo são os olhos; de sorte que, se os teus olhos forem

gédias.
Isso explica e justifica o estado atual da maioria da Humanidade, que aban-

bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu

donou os Redentores Pensamentos e Ensinamentos de Jesus Cristo, para fica-

corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão

rem com os piores.

grandes serão tais trevas”. (Jesus Cristo, Mateus, Capítulo 6, versículos 22 e

Desse Ensinamento do Divino Mestre, podemos extrair o seguinte:

23)

- Nada é mais poderoso do que o pensamento com sua mensagem, seja ela

Em primeiro lugar, na minha compreensão atual, para que os caríssimos(as)
leitores(as) possam entender melhor o que o Divino Psicólogo quer nos dizer,

boa ou má.
- Nós somos os únicos responsáveis pela nossa felicidade ou pela nossa

precisamos traduzir esse Ensinamento da linguagem simbólica de dois mil anos

infelicidade.

atrás para a linguagem Verológica atual.

- Não podemos culpar os outros pelos nossos erros, nós é que não discernimos

“A candeia do corpo são os olhos”. Verologicamente, compreendo que

e não aplicamos bem o nosso Livre Arbítrio.

“candeia” se refere ao arquivo ou memórias que acumulamos em nossas vidas,

Portanto, podemos concluir: Se pensarmos bem, agiremos bem e seremos

desde que nascemos, de mensagens que podem ser superiores ou inferiores. O
“corpo” não é o físico, e sim o Espírito ou Alma, que a Verologia denomina de

felizes, e se pensarmos mal, agiremos mal e seremos infelizes.É necessária
uma Grande Força Espiritual e uma Proficiente Orientação Energética, por um

Sistema Psicológico, composto de Sete Órgãos, cada Órgão com suas Facul-

bom tempo, para eliminar ou neutralizar a contaminação dos pensamentos infe-

dades e cada Faculdade com suas respectivas e inúmeras Manifestações Psi-

riores que formam as fraquezas e as debilidades em nosso Sistema Psicológi-

cológicas. E, “os olhos”, se referem aos pensamentos, com suas mensagens

co; que impedem a realização do Processo de Evolução Ativa e Consciente e o

superiores ou inferiores.

desenvolvimento, equilíbrio e harmonia do mesmo.

“De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz”.
“De sorte que”, compreendo que, pela própria iniciativa, se aplica o discernimento,

E, para que a Humanidade seja feliz, o Supremo Poder, que é Deus, mandou à Terra, na época atual, no nosso querido Brasil, o Mestre Cristófilo Nageo,

que é a capacidade de confrontar, analisar e escolher. “Se os teus olhos forem

para criar a Ação Cristã Evolucionista com sua ciência, a Verologia, com um

bons” significa escolher os pensamentos com Mensagens Superiores. E, “todo

Método simples, seguro, ao alcance de qualquer grau de instrução, para ensi-

o teu corpo terá luz”, todo o teu corpo psicológico disporá de um rico e magní-

nar a todos os Seres Humanos bem intencionados, independente de suas

fico arquivo, como consequência natural e lógica de seus resolutos esforços

correntes de idéias, a substituir os pensamentos com mensagens inferiores

para ficar com o que é realmente bom e que muito auxilia a alcançar o estado de
felicidade e inalterabilidade, próprio dessa posição extraordinariamente alcançada.

por superiores, eliminando ou reduzindo, ao mínimo, a causa de todas as
fraquezas, debilidades e padecimentos, dos sofrimentos materiais, morais e

“Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso”. “Se,

físicos.

porém, os teus olhos forem maus”, como já foi dito anteriormente, é o oposto,

Para essa transformação, sugiro aos caríssimos leitores(as) do Jornal

ou seja, optar pelos pensamentos com mensagens inferiores. E “o teu corpo

Verologia que aceitem a ajuda da ACE e da Verologia para conseguirem, de

será tenebroso, é que o Espírito, ou Sistema Psicológico, ou a vida será egoís-

forma paulatina, simples, natural, segura, e sem grandes sacrifícios, entrar no

ta, com suas manifestações: astúcia, zombaria, pessimismo, vício, luxuria, ganância e comodismo que proporcionarão a vida angustiada, ociosa, medrosa e

Paraíso Espiritual, mesmo dentro do inferno das baixas paixões que ferve
neste mundo terreno.

de insegurança psicológica, em quase todos os sentidos.

FELICIDADE É PAZ DE ESPÍRITO
Zenaidy Conceição Macedo

EXPEDIENTE

Compreendo que, para obter um futuro feliz, o meio seguro é
nos dedicarmos às Atividades Espirituais que abrem novos
horizontes para nossa vida. Conforme diz o Ensinamento de
Cristófilo : “A forma segura de obter um futuro feliz é a de realizar
hoje os grandes Ensinamentos Espirituais que irão melhorar
o dia de amanhã”(2º da pg. 20 do Livro Pensamentos
Verológicos)
Ao realizarmos os Grandes Ensinamentos Espirituais,
aperfeiçoamos nosso espírito, aumentamos nosso vigor espiritual
e físico. Nossas escolhas serão mais acertadas, porque pautadas
na Verdade contida nos Ensinamentos dos Grandes Mestres de
Sabedoria Suprema, em especial os do Mestre Jesus Cristo.
Estaremos sempre amparados pelas Leis Eternas por estarmos
cumprindo-os.

Sentiremos Alegria Espiritual que vem pela compreensão,
assimilação, realização e comprovação de nossa mudança, quando
sentiremos que estamos mais equilibrados e confiantes, com nosso
auto-domínio aumentado. Essa é a Transformação pela Renovação
da nossa Mente, como nos diz o Ensinamento do Apósto Paulo:
“Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos
pela renovação de vossas mentes”.
Saber aproveitar nosso tempo é viver as duas vidas: a material
e a espiritual, sendo que a melhora no dia de amanhã já viveremos
hoje, que é a Paz de Espírito, mesmo neste mundo conturbado.
Teremos, assim, Força Espiritual para só alimentarmos
Pensamentos Superiores de Perdão, Altruísmo, Tolerância, abolindo
os pensamentos de ódio, vingança, remorso, de forma que o Amor
pregado por Jesus Cristo encherá nossa vida.
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A MELHOR
MANUTENÇÃO
Theonilze Terra Pimenta
Efetuamos muitas aquisições nessa vida. Com relação à nossa
vida material, quando adquirimos objetos, como eletrodomésticos,
aparelhos eletrônicos, móveis, automóveis, etc, etc. Todos eles,
sem exceção, para que tenham funcionamento útil e mais
prolongado, têm que ser usados com devido cuidado, mas
necessitam também de uma Manutenção periódica para uma
duração maior.
Vejam bem, como a Manutenção é de real valor. Até no
casamento ou união, que é uma realização fundamental para a
maioria, tem que haver Manutenção. As moças da atualidade,
algumas delas, fixam suas ideias em apenas conseguir um bom
casamento, porém esquecem o principal, que é a manutenção
dele. Se neglicenciar na sua Manutenção, na continuidade do
vínculo inicial, na necessária adaptação, em abdicar de algumas
coisas, procurando usar a sensatez para entender o outro, não
haverá casamento que perdure. E, é claro, a base de tudo é o
AMOR recíproco aliado ao respeito e à confiança.
Sempre, em qualquer situação, temos que policiar nossas
palavras, pois uma vez pronunciadas não têm volta. Por muitas
vezes, o que dizemos não é realmente o que queríamos no íntimo.
O nosso Equilíbrio Emocional, somado à nossa razão é que faz
com que nossas palavras se tornem conciliadoras e construtivas.
Entendam bem, a incapacidade de se fazer entender e de
entender o outro gera os maiores conflitos. Por vezes, falamos
frases incompletas, achando que o outro completa o que estamos
pensamos, o que não acontece. Isso causa uma comunicação
errada, podendo até haver má interpretação. Portanto, temos que
nos expressar claramente, completando tudo o que queremos dizer
e, se possível, repetir pausadamente.Não podemos esquecer de
que os desentendimentos, os maiores conflitos e separações têm
a sua origem em uma comunicação equivocada ou incompleta.
A Manutenção em todas realizações materiais é de capital
importância, porém nunca podemos esquecer que as realizações
espirituais é que comandam, melhor ou pior, tudo o que fazemos,
dependendo da nossa melhor ou pior espiritualidade.
Então, se estamos trilhando um Caminho Iluminado de
Evolução, como a Verologia, temos que redobrar nosso empenho
na Manutenção dele. Se os aparelhos e objetos materiais
aumentam sua durabilidade, o nosso espírito requer toda atenção,
prioridade e a Melhor Manutenção que é o Estudo ininterrupto
para nossa ascendente Evolução Espiritual.
O corpo físico nada mais é que o sinalizador das condições
em que o Espírito se encontra. Portanto, estejamos sempre
atentos, porque o corpo é quem paga a conta do descaso ou mau
trato dado ao nosso espírito.
O Estudo Verológico atinge em cheio a raiz de toda
problemática psicológica do Ser Humano, enriquecendo toda sua
estrutura com uma individualidade digna. Esse Estudo vai
anulando todas as emoções densas e nebulosas que bloqueiam
as nossas energias vitais. Isso porque, da mesma forma que as
emoções desqualificadas travam a nossa melhor energia, os
pensamentos e emoções elevados, carregados de positivismo e
Amor proporcionam o livre transito de toda nossa força vital.
A cura de todo mal, tanto físico como moral, só é alcançada de
modo definitivo e completo com a alimentação correta dada ao
nosso Espírito. Não podemos perder a oportunidade única de dar
ao Nosso Interior a mais saudável alimentação. Então, vamos
diminuir ou parar de dar atenção às futilidades da vida material,
que não nos levam absolutamente a NADA.
Portanto não vamos descuidar da Melhor Manutenção
dispensada ao nosso Mundo Interior, porque a nutrição correta
dada ao nosso Espírito não é apenas uma atividade a mais em
nossa vida, ela é fundamental e representa o nosso bem-estar e
uma Paz permanente.
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A VERDADE
ESSENCIAL DA VIDA

Wagner Camargo Junqueira

Em todos os momentos, podemos observar, continuamente,
as pessoas solicitando a ajuda de Deus para resolver todos os
tipos de problema que surgem em suas vidas. Normalmente,
percebemos pedidos de saúde, dinheiro, conforto, proteção, paz
e muitos outros benefícios.
Podemos observar, também, que de modo geral, as pessoas
não se dedicam, como deveriam, a desenvolver o mais importante objetivo de suas vidas, que é o de cuidar do seu Desenvolvimento Moral e Espiritual.
Todos nós devemos nos conscientizar da fundamental necessidade de conhecer a Verdade Essencial da Vida que é a de
aprender, compreender e, principalmente, praticar os
Ensinamentos Superiores deixados pelos grandes Mestres de
Sabedoria Suprema e do maior de Todos os Mestres, que é Jesus Cristo.
Somente através do trabalho individual e coletivo de aprendizado e da prática desses Ensinamentos é que aprimoramos o
nosso autocontrole, aumentamos a nossa paciência, ampliamos
o senso de retidão e de justiça, ampliamos a nossa consciência
e a nossa fé, praticando, assim, as verdades deixadas por Jesus
Cristo.
É através desse aprendizado e da prática que o homem consegue se livrar dos preconceitos, das superstições, do orgulho,
da vaidade, do ódio, da avareza, da inveja, das injustiças e dos
erros de modo geral.
Todas as pessoas precisam desse Desenvolvimento Moral e
Espiritual para se livrarem das fortes experiências e dos sofrimentos. Realizando esse Estudo, de forma constante e equilibrada, o homem, facilmente, concluirá que é um Ser Espiritual,
vivendo por algum tempo em um corpo material finito, com o objetivo de se desenvolver material e espiritualmente de maneira
contínua. Passa a observar que todas as experiências e
consequências desagradáveis que a vida lhe oferece ocorrem
em consequência de seus excessos de toda forma, resultado de
seu total desconhecimento e ignorância sobre as infalíveis Leis
Divinas, que foram criadas por Deus com o objetivo de orientar e
corrigir o homem no Caminho do Bem, da Verdade e da Justiça,
como Jesus nos ensinou: “Conhecereis a verdade e a verdade
vos libertará”.
A pessoa que busca esse Equilíbrio através do Conhecimento
Superior sabe se policiar e se dominar de modo a usar a sua
educação, o seu estudo e conhecimento, bem como os seus bens
materiais adquiridos com a permissão e ajuda de Deus, de modo
justo e correto, sem quaisquer excessos, respeitando o direito
do próximo.
Com o aprendizado e a prática dos Ensinamentos de Jesus
Cristo é que o homem consegue se modificar e se transformar
verdadeiramente em uma nova pessoa, livre da prática dos erros
e das injustiças, porque percebe que esses Ensinamentos conduzem ao Caminho da Verdade e da Justiça, fazendo disso o
seu objetivo de vida, ajudando a sí e ao próximo a trilhar esse
Caminho, afastando-se, aos poucos, de todo tipo de desvios e
erros, obtendo uma vida mais digna, mais correta e muito mais
feliz.
Na verdade, se queremos que Jesus Cristo nos cure, nos proteja e abençoe, nos oriente e nos livre de todos os males, devemos respeitá-lo, seguir as suas orientações, transformando-nos
em um instrumento de propagação de Seus Ensinamentos, de
Sua Paz e fazendo dele um amigo inseparável. Devemos conduzir o nosso dia tal como se Ele estivesse fisicamente “ao vivo”,
bem ao nosso lado, em todos os instantes de nossa vida.
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QUEDA ESPIRITUAL
Thamyris Conceição Macedo

Outro dia, um primo indagou em uma rede social sobre o
Ensinamento “Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita.
Mas, tu não serás atingido”, pedindo explicações e demonstrando seu inconformismo, pois entendia que, se os ao
seu redor caíssem, ele certamente se sentiria atingido de
alguma forma. Tentei explicar-lhe, sucintamente, conforme a
rapidez e a economia linguística que a Web exige, a minha
compreensão sobre a assertiva. Mas, como o questionamento
e a minha compreensão não me saíram da mente, eis aqui
uma excelente oportunidade para discorrer, mais a contento, a
respeito do tema.
Essa é uma das vantagens do Método Verológico, pois, apesar
desse não ser um dos muitos Ensinamentos intercambiados em
nossas aulas e reuniões gerais, após percorrer um trecho do
estudo nessa Escola Iniciática, me sinto apta a falar sobre ele e
dar minha compreensão atual para contribuição àqueles que
buscam o Conhecimento Superior.
A Queda a que se refere o Salmo 91:7, de maneira nenhuma
é queda material, quer seja física, financeira, emocional ou de
saúde. A Queda é Espiritual. Aliás, a forma correta de
compreensão das passagens bíblicas, deve sempre ser realizada
com olhos espirituais. De tal modo, compreendo que a “Queda”
se dá através da diminuição das prerrogativas espirituais que
nos foram doadas pelo Criador. Possuímos, TODOS, essas
prerrogativas divinas, mais ou menos desenvolvidas, de acordo
com nossa caminhada e nosso merecimento. Chegamos ao
mundo terreno com a missão de desenvolvê-las e pô-las em
prática, de forma a aumentá-las no conteúdo e na qualidade.
Todos devem evoluir espiritualmente, através do desenvolvimento
dessas virtudes. Uns de forma ativa e consciente, e outros de
forma passiva e inconsciente (esses últimos sem atentar para
as experiências que levam ao desenvolvimento e transformação).
Ocorre, porém, que muitos, ao serem testados pelas experiências,
não as aceitam para a elevação de suas virtudes, muito pelo
contrário, se deixam levar pelas debilidades, e sucumbem às
tentações, ao desequilíbrio e ao desespero, numa involução
espiritual. “Essa é a Queda”.
A Queda é espiritual. E assistimos diariamente muitos caindo,
se entregando às debilidades humanas, sem sequer raciocinar
sobre as consequências espirituais que acarretam para si
mesmos. Aquele que não multiplica os talentos, as virtudes com
as quais chegou nesse mundo, mas, ao contrário, as diminui,

sofre a Queda, ou várias quedas e deverá recomeçar, com muito
menos do que trouxe ao nascer.
Embora muitos entendam que o “não ser atingido” é uma
proteção, um merecimento, não é bem assim. Merecemos o
que fazemos por merecer. Compreendo que não ser atingido é
manter o Equilíbrio Moral e espiritual, apesar do mundo
conturbado em que nos encontramos. Quem está equilibrado
não cai. Sim, não deixa de ser um merecimento, pois para
alcançar o equilíbrio é preciso uma caminhada espiritual de
estudo, compreensão e prática dos Ensinamentos de Alta
Hierarquia Moral e Espiritual, como recomenda e ministra o
Método Verológico. O Equilíbrio pode assim ser compreendido
como merecimento àqueles que seguem firmes um Processo
Evolutivo com o propósito do desenvolvimento das suas
prerrogativas espirituais.
Deus não faz privilégios com ninguém. E cada um terá o
Equilíbrio na medida do seu esforço. “A cada um segundo
suas obras”. A afirmação “tu não serás atingido” é condicional
ao cumprimento dos Ensinamentos e Mandamentos Superiores.
Não serás atingido, se cumprires tudo que manda a Lei de Deus,
transmitida através da Doutrina dos Grandes Mestres de
Sabedoria Suprema, principalmente Jesus Cristo. Não pensemos
que a frase é dirigida para um ou outro grupo étnico, religioso
ou territorial. É dirigida para TODOS, que em qualquer lugar e
em qualquer grupo for capaz de compreender e por em prática
esses Ensinamentos que levam ao Equilíbrio.
Observemos o mundo a nossa volta: valores invertidos, ganância,
ódio, violência, baixas paixões, degenerescências morais.... É
preciso manter-se firme no Caminho Evolutivo do Desenvolvimento
das Virtudes, para não sucumbir às próprias debilidades e se
deixar contaminar pelo mundo (aderindo a grupos de práticas
desonestas ou de pouca ou duvidosa moral), ou perder a fé e a
crença de que vale a pena seguir o Caminho Elevado de Evolução
Espiritual (se desviando da persecução do desenvolvimento das
virtudes e ficar na Evolução Passiva), ou ainda, deixar-se abater
pelo medo e o desespero (se entregando a pensamentos inferiores
que os paralisam, ocasionando até algumas doenças).
O Equilíbrio que não permite a Queda está ao alcance de
todos aqueles que se dedicam a um Processo de Evolução
Espiritual Ativa e Consciente, no firme propósito de transformar
suas debilidades em virtudes e tornar essas cada vez maiores e
mais cosistentes em seu Mundo Interno.

