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UM GRANDE PREVENTIVO
CONTRA AS EPIDEMIAS
(Conto)

Foi durante a devastadora epidemia
conhecida sob a denominação fatídica
de “gripe espanhola”.
A residência estava repleta de parentes deitados nas camas e no chão. Só
havia uma pessoa que não fora atingida
pelo mal: a dona da casa – senhora magra, de aparência frágil, mas de energia
invulgar.
– Tenho fé em Deus que não apanharei essa doença. Não hei de ficar
doente. Não posso ficar doente. Se eu
adoecer, quem tratará de vocês?
E a dinâmica senhora ia aos fornecedores, em busca de alimento: do
escasso alimento a que a cidade estava
reduzida, naquela época de angustiosa
calamidade pública. E cuidava ativamente de todos os enfermos de sua
casa, transformada em enfermaria. E
emendava as noites com os dias, no
afã de salvar os seus entes queridos.
E reagia mentalmente para sobreporse à depressão causada pelas cenas
macabras e as lamentações pungentes
que via e ouvia pelas ruas.

H

O resultado é que esta senhora – a
mais franzina pessoa dentre os componentes de sua família – não foi contagiada pela terrível epidemia que tantas
vidas humanas ceifou. Nem sequer
sofreu o mínimo sintoma da “espanhola”. No entanto, não tomou nenhum
remédio, nem se valeu de qualquer
outra precaução para evitar o contágio.
Triunfou unicamente pelo pensamento, revestido da máxima energia!

H
Este conto, fundamentado em fato
verídico, serve para demonstrar o quanto é poderoso o pensamento positivo,
principalmente quando manejado com
firme energia e absoluta fé em Deus,
conjugadas com os mais puros sentimentos de Altruísmo!
Aponta, outrossim, a chave moral-espiritual para obter um grande preventivo
contra as epidemias que, de quando em
quando, flagelam as populações.
Esse preventivo será tanto mais poderoso quanto maior for o estado de Preparação Mental e de Evolução Espiritual

Cristófilo Nageo

do seu possuidor. Daí, a vantagem de
estarmos sempre “em dia” com o nosso
Processo (individual e coletivo) de Evolução Mental-Espiritual, cultivando, incessantemente, os pensamentos construtivos e positivos. Daí, a necessidade
de nos empenharmos, constantemente,
para evitar a Anemia Psíquica em que
se debatem tantos Seres Humanos, vítimas de morcegos mentais, que são os
pensamentos negativos e destrutivos.
Vem, a propósito, a exortação de
Cristófilo:
“Não permitas que o teu sangue
espiritual seja sugado pelos vampiros
dos pensamentos negativos e destrutivos. Absorve e assimila, metódica
e constantemente, os pensamentos
superiores (positivos e construtivos),
cuja luz redentora afugenta esses tenebrosos vampiros”.
Aflora, também, à memória o célebre
aforismo de Pitágoras:
“O homem é mortal pelos seus temores e imortal pelos seus anelos”.

H
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“A LETRA MATA, MAS O ESPÍRITO VIVIFICA”
Sergio de Almeida Alves
Talvez o caríssimo(a) leitor(a) já tenha ouvido falar dessas palavras do Apóstolo Paulo, e tenha se perguntado: — O que significa
a letra? Mata o que? E o que o Espírito vivifica?...
Antes de estudar a Ciência Verológica, eu não tinha ouvido
essas palavras de Paulo, mas quando ouvi, na Ação Cristã Evolucionista, fiquei sem entender nada. Somente depois de um longo
período de estudo, na Pedagogia Verológica, pude compreendê-las
satisfatoriamente. Farei um esforço, na minha compreensão atual,
para que os caríssimos leitores também possam compreender o
real sentido dessas palavras.
Em primeiro lugar, deve-se esclarecer que os Profetas e Mestres
de Sabedoria Suprema sempre cobriram e cobrem o Conhecimento
Transcendental, contido em seus Ensinamentos, com o véu do
mistério, do milagre e do simbolismo, para que os seus discípulos
só pudessem penetrar e entender depois de algum esforço, isto
é, somente descobrissem o seu verdadeiro sentido através do estudo, da pesquisa, da análise, do discernimento, da sensibilidade
e, como consequência, pela penetração psicológica. Portanto, é
através desse esforço que desenvolvem suas Prerrogativas Psicológicas ou Espirituais.
Verologicamente, as palavras têm dois sentidos: o material e o
espiritual. O material é o sentido do dicionário, e o espiritual é o
sentido oculto que o estudante deve se empenhar para encontrar
no Ensinamento até descobrir seu sentido racional e lógico.
Pode parecer não muito fácil, mas com a prática constante da
Orientação e da Técnica, apresentadas pela Pedagogia Verológica,
e com a ajuda dos discípulos mais experientes, através do intercâmbio de compreensões, consegue-se, naturalmente, descobrir
a penetrar na Essência dos Ensinamentos. E, quando se descobre
o sentido profundo, isso produz uma grande Alegria Espiritual,

diferente da alegria comum, porque sublime, tonificante e perene.
Extraindo o Conhecimento Oculto do Ensinamento que está
sendo estudado, o espírito da lição processa a Renovação da
Mente, em primeiro lugar, e, depois, o desenvolvimento de todos
os Órgãos Espirituais.
Como já dissemos algumas vezes, cada Ser Humano é possuidor de Sete Órgãos Psicológicos e essa descoberta é a maior
revelação da ACE e da Ciência Verológica. E dissemos “Descoberta”, porque os Seres Humanos sempre tiveram os Sete Órgãos
Psicológicos: só faltava descobri-los.
Portanto, diz o Apóstolo Paulo: “Não vos conformeis com este
mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa Mente”.
Por meio dessa persistente e renovadora transformação, conseguiremos entender o que é a letra, o que mata e o espírito que
vivifica, através do equilíbrio gradativo das Faculdades e Manifestações dos Sete Órgãos Psicológicos. Conseguiremos esse
resultado, com o estudo, compreensão e prática da Pedagogia
Verológica, ao alcance de todos os graus de instrução, credo,
religião ou caminho científico, porque é um caminho neutro.
Caríssimo(a) leitor(a) do Jornal Verologia, quem lhes escreve,
de forma natural, simples e segura, conseguiu desvendar esse
mistério, apenas estudando e realizando a Pedagogia Verológica.
Você também pode conseguir, sem misticismo e sim cientificamente, porque você pode comprovar tudo o que estuda, na sua própria
vida interna (psicológica) ou externa (material).
Caso ainda não tenha conseguido compreender satisfatoriamente essas palavras do Apóstolo Paulo, você não está impedido
de falar conosco e obter melhores esclarecimentos sobre elas,
assim como sobre muitos outros Ensinamentos, principalmente
os do Divino Mestre Jesus Cristo.

DÁDIVA DIVINA

EXPEDIENTE

“A vida é uma dádiva divina.” Essa é uma frase que ouço desde a
idade tenra, de meus pais, avós e familiares, além de alguns amigos e
conhecidos mais chegados da família. Mas, custava-me entender o que
ela, de fato, quer dizer em profundidade e espiritualidade.
A Verologia nos oferece um Ensinamento que diz:”Aproveitemos
devidamente a grande oportunidade que Deus concede ao nosso
Espírito durante a nossa passagem pela Terra.”(Cristófilo Nageo,
7º, pág.18,LPV)
A vida humana, o corpo que nos é concedido para que possamos
habitar esse planeta, é uma concessão de Deus para que tenhamos
possibilidade de evoluir o Espírito, através da convivência com outros
Seres, de forma que possamos aplicar materialmente, ou seja, na vida
diária de afazeres e relações, os Ensinamentos destinados ao Aprimoramento do nosso Espírito.
E, por que precisamos de uma vida material? Porque é somente na
vida material que temos a possibilidade de aplicar os Ensinamentos.
Como poderíamos desenvolver o Amor ao Próximo, a Caridade, a Gratidão, o Respeito Mútuo e tantas outras virtudes, se não estivéssemos
aqui em corpo e Espírito?
“O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca” (Jesus Cristo, Mateus, 26/41). O nosso Espírito, nossa Partícula Divina,
é perfeita, porque perfeito é Deus. Porém, na matéria, ela se afasta de
seu Criador. Há a necessidade de levá-la de volta à Perfeição, ou o mais
próximo dela que nos for possível, nessa vida. E, nas nossas passagens
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pelo Mundo, é que temos essa chance, essa concessão Divina de desenvolver esse trabalho.
Por isso, o Ensinamento fala em “grande oportunidade”. Daí, vem
o termo que eu tanto ouvia quando criança:”Dádiva Divina”. Nosso
Espírito recebe de Deus a chance do desenvolvimento, do retorno ao
Pai, da busca pela Perfeição. O período que passamos na Terra é essa
chance que não deve, em nenhuma hipótese, ser desperdiçada, mas,
pelo contrário, o melhor possível ser aproveitada, pois não sabemos ao
certo quanto é o nosso tempo, quando ele se esgotará. Nesse sentido,
cada minuto, cada experiência são oportunidades únicas a serem aproveitadas nesse desenvolvimento.
O Espírito não se desenvolve sozinho, é preciso alguns fatores incidentes para essa ocorrência, tais como a Fraternidade, a Ajuda Mútua
e, mais que tudo, é preciso Realização. Como realizar se não estivermos materialmente vivos? Para que possamos realizar, precisamos
nos mover, falar, agir... E, para isso, precisamos do nosso corpo físico,
do qual também devemos cuidar eficazmente, de modo que nossas
realizações espirituais (estudo, compreensão) e materiais (realização)
sejam possíveis.
Temos ainda outro Ensinamento do Mestre Cristófilo que diz: “Entre
o berço e o túmulo está uma grande oportunidade para a Suprema
Realização de cada alma”. ( 7º - pág. 19 - LPV)
Dessa forma, devemos valorizar a vida, essa Dádiva Divina, fazendo
dela, sempre, um instrumento de Evolução Espiritual.
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GARANTIA
ILIMITADA

Theonilze Terra Pimenta
Quando adquirimos um produto, como um eletrodoméstico,
por exemplo, é dado um prazo de Garantia, no qual, acontecendo algum defeito dentro desse prazo, temos o direito de mandar
consertar, sem ônus nenhum. Algo semelhante acontece com
nossas realizações, diariamente. Se nossos pensamentos, palavras e atos são de origem benéfica, ganhamos uma Garantia a
longo prazo e teremos um retorno positivo. Porém, se a nossa
opção se direcionar para o lado negativo, haverá um retorno
bem desagradável.
A Garantia é uma consequência útil e benéfica, principalmente
porque proporciona a oportunidade de consertarmos os nossos
erros. Entretanto, se nos reportarmos para o nosso Mundo Interno e, penetrando nesse estudo magistral e científico que é
o Método Verológico, levamos à prática tudo que aprendemos,
nas bases de uma realização correta, mas de uma maneira
gradativa. Tudo, nesse Método, acontece naturalmente, sem
forçarmos as consequências que, por sua vez, são as melhores
possíveis. Portanto, a Garantia do melhor futuro, para quem estuda Verologia, se torna Ilimitada. Se ainda cometemos alguns
erros, passamos a estudá-los e o próprio Método ensinará a
repará-los. Acrescendo que, exatamente, com esse mecanismo
é que aprendemos e tiramos lições proveitosas para crescermos.
Essa Garantia, a qual passamos a ter direito, se torna Ilimitada, desde que não abandonemos o seu estudo e o apliquemos
sempre, em qualquer atividade em que atuemos. É surpreendente constatarmos que essa Garantia Ilimitada funciona no nosso
Mundo Interno e abrange o nosso mundo externo ou material.
Repetimos que só passa a tomar posse da Garantia Ilimitada
aquele que faz por merecer.
A Verologia fornece o Mapa Mundi, vale dizer, a estrutura
psicológica do Mundo Interno, que é a Maior Revelação desse
Método. Todos, sem exceção, podem adquiri-lo e terão a oportunidade única de se conhecerem por dentro, ficando cientes e
conscientes de suas qualidades e de suas imperfeições. O objetivo é muito mais grandioso do que se possa imaginar. Onde será
e como será que podemos conseguir esse Mapa ou esquema
do nosso Mundo Interior? Só o Método Verológico fornece, com
riqueza de detalhes, esse inteligente e funcional Mapa Mundi.
Em um estudo comum, de grande porte, como a Medicina, por
exemplo, o grande profissional está sempre se atualizando, para
exercê-la com os melhores resultados. A nossa Vida Espiritual
é a nossa Verdadeira Vida e é ela que comanda e garante todos os nossos triunfos, em qualquer atividade, mesmo material.
Portanto, essa atualização é de extrema necessidade.
Nunca é demais declarar que a Verologia, como Ciência da
Verdade Essencial, apresenta essa grandiosa Revelação do
Sistema Psicológico, com seus Sete Órgãos, que não existe
em outro Conhecimento. E o que é melhor ainda, todo esse
verdadeiro Engenho Psicológico funciona na prática, tornando
o Ser Humano livre, autossuficiente e totalmente protegido do
mal e de qualquer influência negativa. Isso porque, aquele que
estuda e realiza a Pedagogia Verológica sente explodir no seu
Interior uma força tão potente que fica como se estivesse em
uma Fortaleza Permanente. É essa Fortaleza Permanente e Real
que será o nosso Anjo Protetor, daqui por diante.
Por todo esse motivo concreto e surpreendente é que convidamos todos aqueles que queiram dar à sua vida um rumo fora do
comum, a alcançarem essa Garantia Ilimitada, que preencherá
todo seu Mundo Interior com alegrias de um aconchego repleto
de amor, e que acompanhará todos os seus passos, pelo resto
de sua existência, iluminando o seu Caminho.
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CONHECIMENTO, PRÁTICA
E APERFEIÇOAMENTO
João C. Carvalho

Escolhi escrever sobre este tema, porque entendo ser ele muito
importante, principalmente para todas as pessoas que estão iniciando
a busca de Conhecimentos Espirituais, nos mais variados caminhos
e livros. E que, por falta de experiência, pensam, como eu também
pensava, que basta acumular muitos Conhecimentos teóricos, para
nos aperfeiçoarmos e libertarmos para nos sentirmos realizados e
felizes.
Hoje, estou convicto, por experiência própria, que é inútil o Conhecimento teórico sem a respectiva Prática. Sobre essa realidade,
há muitos anos atrás, o grande Mestre Hermes Trismegisto alertou:
“A posse do conhecimento sem ser manifestado ou expressado
em ação é coisa vã e tola”. É sabido que em todos os campos da
vida, seja no campo artístico, seja no campo esportivo, seja no campo
profissional, o Aperfeiçoamento somente pode ser obtido quando se
pratica constantemente o que se aprende teoricamente. E quanto mais
tempo for dedicado à Prática diária, maior será o Aperfeiçoamento
que, no Campo Espiritual, não é diferente.Quem quiser se aperfeiçoar
ao máximo, ou seja, aperfeiçoar suas virtudes, necessita, também,
de praticá-las, diária e permanentemente.
Não é difícil entender um Conhecimento e extrair uma compreensão teórica de um Ensinamento relativo a uma virtude. Mas, o mais
importante é praticar o que foi ensinado e compreendido. Por exemplo: milhares de Seres Humanos que conhecem a Doutrina de Jesus
Cristo, sabem que Jesus veio ensinar muitas virtudes, principalmente
o Perdão e o Amor.Teoricamente, todos sabem o quanto são importantes essas virtudes, para que se possa viver em paz e com verdadeira
felicidade. Mas, não basta possuir este Conhecimento teórico, é
indispensável que se pratique permanentemente o Perdão e o Amor.
Jesus Cristo sabia da necessidade de praticarmos para sermos
felizes. Por isso ensinou: “Bem Aventurados são os que ouvem a
palavra de Deus e a praticam”.
Por que temos tanta dificuldade em praticar o Perdão e o Amor,
mesmo sabendo que são as virtudes mais importantes? Por que temos
tanta dificuldade em praticar e aperfeiçoar qualquer outra virtude?
Por que temos tanta dificuldade em passar do conhecimento teórico
para a prática? Entendo que a dificuldade de colocarmos em prática
o que compreendemos teoricamente e que aceitamos como certo
e verdadeiro, tem origem nas raízes profundas de nossos defeitos,
os quais, praticados durante muitos anos, se enraizaram em nossa
Mente. E são eles que nos impedem de realizar cada Conhecimento Espiritual e cada Virtude. São nossos defeitos, principalmente a
intolerância e o egoísmo, que nos impedem de perdoar e amar nosso
próximo como a nós mesmos.
Por isso, cada defeito é um inimigo de nosso Aperfeiçoamento.
São inimigos que necessitamos vencer. Para vencê-los, precisamos
travar uma luta diária, que consiste em nos esforçarmos, ao máximo,
para praticarmos os Conhecimentos teóricos já adquiridos e os
que estamos adquirindo, ou seja, consiste em exercitar, diariamente,
as Manifestações ou Virtudes Espirituais, para impedir que nossos
defeitos dominem nossa Vontade. Ajuda-nos muito, nessa luta, a
atitude resoluta de sempre observarmos, analisarmos, refletirmos
e percebermos as consequências, ou seja, os prejuízos e os sofrimentos que nos causam cada defeito ou cada mau hábito, mas sem
autocondenações. Tudo deve ser anotado num caderno especial,
onde devemos registrar todas as nossas observações e reflexões
que resultaram em lições e aprendizagem, como nos ensinou nosso
Mestre Cristófilo Nageo, para que essas lições e esses aprendizados
fiquem fortemente conscientizados.
Há ainda uma ajuda imprescindível para que possamos passar a
praticar os Conhecimentos teóricos adquiridos e aperfeiçoar nossas
Virtudes. Essa ajuda essencial está nos poderosos e constantes estímulos de um Caminho Espiritual, de uma Fraternidade Harmoniosa
e da ajuda do exemplo vivo dado por aqueles instrutores espirituais
que já aperfeiçoaram as Virtudes que também queremos aperfeiçoar.
Finalizando, podemos concluir que, realmente, se o Conhecimento
teórico não for praticado, torna-se inútil! Conclui-se, também, que
ninguém consegue evoluir e nem se aperfeiçoar sozinho, ou seja,
sem a ajuda de um Verdadeiro Caminho Espiritual.
Caso você esteja procurando um Caminho Espiritual que lhe estimule a praticar, constantemente, ou esteja se sentindo insatisfeito(a),
convido-o(a) a conhecer nossa Escola, pessoalmente, ou através de
nosso site. E não esqueçamos de praticar!
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RESPEITO MÚTUO

Flaviana A. Costa

Desprezar, rejeitar, ignorar as pessoas é
transgredir, gravemente, os Ensinamentos
de Jesus e as Leis Eternas. Jesus disse:
“Amai-vos uns aos outros, como Eu vos
amei”; “Amarás a teu próximo como a
ti mesmo”. Como nós sabemos, todos
somos irmãos porque filhos do mesmo Pai,
então, todos, sem exceção, fomos agraciados com uma Centelha Divina que deve ser
desenvolvida e aprimorada. Quando desprezamos alguém, estamos desprezando
essa Partícula Divina que existe em cada
Ser Humano. Estamos desprezando Deus
e nos distanciando dele.
Pitágoras nos alerta: “Não desprezes
ninguém; um átomo faz sombra”. Isso
é muito sério, porque é muito comum as
pessoas, quando assumem uma posição
social um pouquinho melhor (cargos de
mais alto nível, ou conquistam recursos
financeiros) mudarem o comportamento:
passam a desrespeitar, desconsiderar, dar
menos valor às pessoas, pensando e se
sentindo melhores e mais importantes que
os outros. Em qualquer ambiente, podemos
observar esse tipo de comportamento.
Tanto na escola como no trabalho e em
outros lugares, é fácil identificar que, por
competição ou por ganância, as pessoas se
tornam desumanas, desleais, arrogantes e
prepotentes. Mas, as Leis Eternas, sábias e
soberanas, no momento adequado, se encarregam de corrigir esses desvios, através
das experiências. Precisamos estar atentos, para não cairmos nesse tipo de erro,
porque, muitas vezes, isso pode acontecer
de forma disfarçada. Não devemos permitir
que a vaidade nos leve a cometer esses
deslizes. A oportunidade de vivermos num
mundo atribulado como o atual, sob as luzes das Orientações Verológicas, é única,
e nós devemos cuidar para sermos merecedores de fazer parte dessa Fraternidade

e continuarmos em contato com todas as
Orientações e Esclarecimentos que aqui
são oferecidos.
Essas palavras de Pitágoras, também,
nos remetem aos ditames da Lei de Universalismo, que exige o entrosamento e a
harmonia de tudo quanto existe no Universo, inclusive dos Seres Humanos. Essa Lei
determina que nos livremos do egoísmo e
sejamos altruístas, passando de individualistas para universalistas; pois, uma vez
que fazemos parte da Humanidade, não
podemos ficar indiferentes a ela. Definitivamente, essa Lei exige uma mudança
de pensamento e comportamento, significa que precisamos atuar com respeito,
paciência, atenção, justiça, humildade, de
forma ampla, abrangendo não apenas os
nossos familiares e amigos, mas toda a
Humanidade. E como podemos abranger a
Humanidade? Uma das formas é emitindo
vibrações positivas, Pensamentos Superiores para todos.
Outra Lei que infringimos, quando desprezamos nosso semelhante, é a Lei de
Evolução, que tem como Imperativo a Evolução de tudo que existe no Universo; essa
Lei diz que nada pode ficar parado. E, para
evoluirmos, precisamos uns dos outros,
porque ninguém evolui sozinho. Isso recai
na Lei de Gratidão que diz que precisamos
ser gratos por tudo que recebemos; e que
devemos fazer pelos outros tudo o que
diariamente é feito por nós.
Observa-se que, diante de um Ensinamento de tão poucas palavras, podemos
extrair muita sabedoria e identificamos o
quanto somos minúsculos diante da imensidão de Deus. Como podemos pensar que
somos superiores a alguém? Só mesmo
a ignorância e o distanciamento de Deus
podem nos conduzir a um conceito tão
distorcido e longe da verdade como esse.

Cristófilo, logo nas primeiras páginas do
Livro “Os Justos Brilharão como o Sol”, diz
o seguinte: “Inúmeros são os males que,
há séculos, afligem a espécie humana.
Todos eles nada mais são do que efeitos
de causas essenciais que precisam ser
conhecidas. Dentre esses males ou efeitos, espalhados por todos os quadrantes da Terra, destacam se os seguintes:
o excesso de prazeres e ambições; a
hipocrisia, a astúcia, a falsidade, a degenerescência, todas as formas de ilusão,
embuste e mistificação, as freqüentes
revoluções, guerrilhas e guerras sanguinárias, tudo quanto adormece e
anula a inteligência, o discernimento, o
raciocínio, o sentimento, a consciência
e a vontade...” “... a incompreensão que
tem levado tantas criaturas a supor que
sua paz e felicidade estão nas mãos de
outras pessoas, quando, em verdade, só
podem ser obtidas pelo trabalho perseverante de cada uma no sentido de seu
próprio aperfeiçoamento”.
Mais adiante, ele nos diz: “A simplicidade agrada e atrai irresistivelmente!”. É
uma afirmativa muito interessante e verdadeira: da mesma forma como nos sentimos
atraídos e agradados pelos que agem com
simplicidade e humildade, a arrogância
e a soberba incomodam, desagradam e
causam rejeição.
Então, sabemos que estamos aqui neste
Mundo para melhorar nossa Configuração
Psicológica, e devemos aproveitar essa
especial oportunidade que Deus nos concedeu, procurando, cada vez mais, colocar
em prática os Ensinamentos dos Mestres e
nos ajustar aos ditames das Leis Eternas,
sempre praticando o Respeito Mútuo,
porque é a convivência com as pessoas ao
nosso redor que produz experiências que
nos fazem crescer e evoluir.

