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Cristófilo Nageo(Lenda)
Em todo o Oriente, desde a Turquia até a

China, corria, naquela época, a fama de um
Caravaneiro que se tornou o mais notável de
todos os Guias de Caravanas, já por ser o
mais experiente na profissão de conduzir pe-
regrinos, mercadores e viajantes através dos
desertos, nos lombos dos camelos; já por ou-
tros motivos realmente extraordinários.

Dentre os predicados morais que tornavam
esse Caravaneiro o mais benquisto e o mais
procurado Guia de sua época, destacavam-
se os de ser um homem sincero, respeitoso e
sensato, digno da maior confiança, mas, aci-
ma de tudo, possuidor de conhecimentos sin-
gulares.

Tão singulares eram esses conhecimen-
tos que havia longo tempo só se incorpora-
vam às suas Caravanas pessoas interessa-
das unicamente na posse de tais conhecimen-
tos, bem assim em atingir os lugares que,
segundo se propalava, só ele conhecia, e
onde havia fabulosos e originais tesouros.

Conforme asseguravam alguns dos que
não puderam continuar a viagem e voltaram
ao ponto de partida, o Guia era, em verdade,
possuidor de raríssimos conhecimentos e os
transmitia, com solicitude, durante o percur-
so através dos desertos, aos viajantes que
correspondessem à sua expectativa, e até
prometia repartir com eles os tesouros exis-
tentes em vários pontos do caminho.

 Mas, para terem direito a essa distribuição,
era necessário que meditassem, compreen-
dessem e praticassem certos Ensinamentos
que transformavam, para melhor, o tempera-
mento e o caráter daqueles que os assimilas-
sem e realizassem devidamente.

Os que voltavam ao ponto de partida dizi-
am (mais ou menos) o seguinte: Não são di-

fíceis os Ensinamentos que o Caravaneiro
recomenda aos viajantes. Além disso, o Guia,
auxiliado por pessoas da sua maior confian-
ça, dá muitas explicações para que esses
Ensinamentos sejam bem compreendidos e
praticados. A dificuldade está unicamente em
praticá-los, pois isso importa em uma trans-
formação tão grande na maneira de pensar,
falar e agir que a maioria não consegue adap-
tar-se a essa transformação, embora todos
reconheçam que é ótima não só para os via-
jantes, mas também para outras pessoas
que, embora não dispostas a efetuar ou con-
tinuar a viagem, tomem contato com as suas
ideias orientadoras e com a sua atuação
exemplar.

Os que, resolutamente, se dedicavam à
meditação, compreensão e prática dos Gran-
des Ensinamentos, fornecidos pelo Guia, al-
cançavam admiráveis estados espirituais, e,
por isso mesmo, tomavam parte na distribui-
ção dos tesouros que estavam ocultos em
certos oásis ou recantos aprazíveis situados
ao longo do caminho, oásis e recantos secre-
tos que, segundo tudo indicava, só ele conhe-
cia, pelo menos naquela remota época.

Alguns viajantes não atingiam nem sequer
o primeiro desses oásis ou recantos; outros o
atingiam, mas não chegavam ao segundo; ou-
tros iam mais adiante, mas não chegavam ao

fim da jornada. Havia, porém, os que mais hu-
mildes, mais sinceros, mais esforçados, mais
pacientes e mais perseverantes, chegavam à
meta final e completavam a coleção dos te-
souros indispensáveis ao grande Aprimora-
mento que os tornavam pessoas de inteira
confiança do Guia.

Havia os que recuavam simplesmente por-
que, não se havendo identificado com os
Ensinamentos transmitidos pelo Guia, ficavam
indecisos e sem força para prosseguir na via-
gem, mas retrocediam em boa paz, demons-
trando seu agradecimento pelos benefícios
até então recebidos, ou, ao menos, numa ati-
tude respeitosa em relação ao Guia e seus
auxiliares, bem assim aos Ensinamentos que
lhes haviam sido transmitidos. Mas, havia,
também, os que retrocediam num lamentável
estado de confusão e irascibilidade, porque
se haviam, infelizmente, deixado subjugar por
pensamentos maus que os envolveram nas
malhas da intriga, da inveja, do ciúme, da vai-
dade, da presunção, da suscetibilidade e do
ressentimento. Havia até os que, além de pre-
tenderem lançar a dúvida e a discórdia entre
os demais viajantes, se insurgiam contra o
Guia e seus auxiliares, no vão e vil intento de
os desacreditar perante os outros realizado-
res, num gesto (geralmente velado e
astucioso) de ingratidão e rebeldia.
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PERSEVERANÇA SEGUNDO JESUS CRISTO
Sergio de Almeida Alves

Caríssimos(as) leitores(as) do Jornal Verologia, os
Ensinamentos do Divino Psicólogo Jesus Cristo possuem um sim-
bolismo, de certa forma velado, mesmo os mais simples; por se-
rem muito profundos, tornam-se também impenetráveis, como este
que tenho a grande alegria de escrever: “Pela vossa perseve-
rança conservareis as vossas almas”. (Jesus Cristo Lucas c.21
v.19). Por serem esses Ensinamentos impenetráveis, as Escolas
Iniciáticas vêm a Terra, de tempos em tempos, orientar, com se-
gurança e simplicidade, todos os Seres Humanos bem intencio-
nados, sem exceção, para que, através de seus próprios esfor-
ços, consigam, pelo estudo, pela meditação e pela penetração
psicológica, compreendê-los, praticá-los e vivê-los.

Em primeiro lugar, para aqueles que estão, pela primeira vez,
tomando conhecimento da linguagem verológica, deve-se escla-
recer que o que se entende por alma, espírito, centelha divina,
micro-crosmo ou outro nome que se queira dar, a Verologia  de-
nomina de Sistema Psicológico, possuidor de Sete Órgãos, estes
Órgãos com suas Faculdades e cada Faculdade com suas res-
pectivas e inúmeras Manifestações.

Jesus Cristo, ao dizer, “Conservareis”, fala no sentido de per-
severar para desenvolver, equilibrar, harmonizar e evoluir o Sis-
tema Psicológico e, para isso, é imprescindível usar a lealdade no
estudo, na compreensão e na prática de Seus Ensinamentos.

Mas, o principal objetivo do Divino Mestre Jesus Cristo está
sempre no sentido psicológico, ou seja, mental, moral e espiritual,
porque, atingindo o lado espiritual, atinge também o lado material.
No sentido espiritual está o verdadeiro objetivo de seus
Ensinamentos, legados para toda a Humanidade.

Cristófilo Nageo esclarece que: “A perseverança é uma po-
derosa alavanca”, sendo aplicada somente a atividades nobres
e úteis, envolvendo o propósito de não retroceder, em hipótese
alguma, porque, antecipadamente, analisa e reflete os prós e os
contras, como também a capacidade e os recursos para realizá-
las; traça um roteiro ou plano de ação, que não é seguido com

sofreguidão, podendo-se traçar novo plano de ação, de acordo
com o decorrer da realização, para atingir o objetivo almejado.

Enquanto uma pessoa de poucas possibilidades pode transfor-
mar sua vida numa realização e triunfo permanentes, outra, com
grandes recursos, inteligente e culta, pode transformar sua vida num
verdadeiro fracasso, se não aplicar a prática da Perseverança.

Não devemos confundir a Perseverança com a teimosia ou o
capricho. A Perseverança se aplica a atividades nobres e úteis e
a teimosia ou o capricho se aplica aos impulsos desordenados,
aos desejos de vingança e às baixas paixões, não reconhece seus
erros e, como se diz, “não dá o braço a torcer”.

Por que devemos aplicar a Perseverança no estudo, na com-
preensão e na prática dos Ensinamentos do Rabi da Galileia?
Cristófilo Nageo nos esclarece: “Porque são portadores de
excelentes orientações, tão úteis à vida material quanto à
vida espiritual, mas também porque são transmissores de
alentadora substância mental e de tonificante energia psí-
quica, portanto, perseverar na concentração e atenção so-
bre tão valiosos Ensinamentos é robustecer o Órgão Men-
tal, dotando-o de novas luzes e de mais penetrante percep-
ção. É, ainda, aumentar o contingente dos Pensamentos
Superiores, e, portanto, diminuir, cada vez mais, o número
dos pensamentos inferiores até a eliminação total de suas
nefastas atividades”.

Por falta de uma orientação mental, moral e espiritual,  quantas
Criaturas Humanas destruíram sua vida ou se autodestruíram, por
não saberem distinguir a Perseverança da teimosia ou capricho.
e se deixarem levar por eles. Por isso, não conseguiram “conser-
var suas almas”, ou melhor, em vez de evoluir, retrocederam,
ficando em estado psicológico pior do que quando nasceram.

Com o advento da Ação Cristã Evolucionista e da Ciência
Verológica, todos podem se valer desta científica tábua de salva-
ção mental, moral e psicológica, para “perseverar e salvar, as
suas almas”.

MAR  REVOLTO
A maior parte da Humanidade vive, hoje, somente a vida materi-

al e sofre muito, tentando sobrepor-se às contingências desse Mar
Revolto de competição desenfreada, ambição desmedida, falta de
ética, corrupção, egoísmo, ganância e violência, muitas vezes se
deixando contaminar, num esforço para sobreviver. Assim, afas-
tam-se, cada vez mais, do Porto Seguro, conforme nos diz Cristófilo
Nageo: “Sobrepõe-te ao revolto mar do desespero e procura
alcançar o mar calmo da serenidade, para levares o barco de
tua vida ao Porto Seguro da Salvação”.

O Porto Seguro da Salvação é Deus, que nos criou à sua imagem e
semelhança, para sermos felizes. Não podemos nos esquecer de que
temos duas vidas: a material e, a mais importante, a espiritual, a qual
deve-se dar maior atenção, porque dela vem o respaldo, a força, o
conhecimento que nos darão Sabedoria para enfrentarmos e sairmos
salvos desse Mar Revolto de desesperança.

Somente nos dedicando ao estudo dos Ensinamentos Redentores é
que vamos conseguir realizar a Verdadeira Vida, que é a vida do Espí-
rito, com a compreensão e a prática desses Ensinamentos e das Leis
Eternas. Dessa forma, poderemos cumprir com a máxima fidelidade
possível os ditames neles contidos.

A Verologia, com sua Pedagogia simples, nos ajuda a compreender

bem e nos estimula a praticá-los em nossas experiências, quer familia-
res, quer profissionais, quer acadêmicas ou nas relações cotidianas.
Assim, obtemos convicções inabaláveis, pois comprovadas, fortifican-
do a certeza da Onipotência e Perfeição do Criador e de seu Amado
Filho, que é o Caminho, a Verdade e a Vida.

Seguindo seus passos, encontraremos coragem e aumentaremos
nossa capacidade de defender nosso Livre Arbítrio, para não nos dei-
xarmos influenciar pela inversão de valores que grassa no Universo,
desencaminhando os incautos. Perseverando no Bem, na Verdade e
na Justiça, alcançaremos a serenidade, através da confiança em nos-
sa capacidade de discernir o Bem do Mal, o joio do trigo, a verdade do
erro, tendo tranquilidade e equilíbrio para viver no meio desse Mar Re-
volto e não nos desviarmos de nossa rota, nem naufragarmos com os
acontecimentos ao redor, pois sabemos que ninguém pode dar mais do
que tem.

Valorizamos o que aprendemos, praticando, dando de graça o que
de graça recebemos a quem estiver bem intencionado e glorificando o
Pai que nos deu essa oportunidade.

Se você, leitor, quiser conhecer nossa Instituição, visite nosso site ou
venha à nossa Sede nos fazer uma visita e informe-se melhor.

Zenaidy Conceição Macedo
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Existem experiências que passamos nessa vida, que nos atin-
gem em cheio, penetram no nosso âmago e são capazes até de
abalar toda nossa estrutura psicológica. Em casos como esse, te-
mos que dar uma parada, nos valer de estudos científicos de pro-
fundidade, como é o Estudo Verológico que ajuda, através da me-
ditação, a chegarmos a uma conclusão que nos tranquiliza.

Concluímos que o Supremo Poder, em sua Infinita Sabedoria,
não dá para seus filhos nada além de seus limites, nada que não
possam suportar e nem nada para o nosso mal ou para sofrermos.
Se estamos passando por experiências duras ou difíceis é porque
precisamos delas para crescer, para amadurecer e para aprender-
mos valiosas lições. É, através delas, que conseguimos desbastar
as arestas que nos prejudicavam e impediam a nossa modificação
para melhor.

A palavra “Superação” é muito divulgada para os casos de
deficiência física e como essas pessoas conseguem se superar,
enfrentando seus limites e saindo vitoriosas, seja profissionalmente,
no esporte ou em qualquer outra atividade. Mas, a Superação a
que estou me referindo, além da Superação física, é, principal-
mente, a Superação psicológica, daqueles que sofreram trau-
mas, mágoas, tristezas profundas, desgostos, etc. Essa é uma
Superação, por vezes, mais complicada e que, não me consta,
haja uma tão eficaz, como aquela a que o estudo do Método
Verológico nos conduz. Não podemos esquecer que, por conta
desse sofrimento profundo, pouco a pouco, se não tomarmos pro-
vidências de ir lutando contra essa gigantesca dor, ela se transfor-
ma em um veneno, infelizmente, muito poderoso, que vai, gota a
gota, entrando na nossa corrente sanguínea e se transformando
em doenças incuráveis.

A grande e real vantagem do Estudo Verológico é que ele nos
encaminha a uma Superação real do mal que nos atingiu profun-
damente. É claro que a nossa participação positiva é imprescindí-
vel e nisso o Método da Verologia nos orienta de maneira segura e
completa.

Meditando mais ainda, sentimos que o Pai Eterno, por intermé-
dio de suas Leis Eternas, que conhecem o nosso grau de evolu-
ção e a nossa lealdade de seguir com perseverança esse Cami-
nho Luminoso e Reto, agracia seus filhos, sabendo aqueles que
possuem condições de arrostar os meandros das dificílimas expe-
riências. Ou, melhor dizendo, nós fomos premiados por já estar-
mos aptos a superá-las e, por isso, temos que realizar, da melhor
maneira, a nossa parte. Pedimos a Deus que nos ilumine para
sabermos quando avançar ou quando aguardar.

Estou escrevendo o que está se passando comigo, tanto física
como psicologicamente, portanto não é baseado em suposições,
mas sim nas experiências que me tocam.  Escrevi o que está se
passando (no tempo presente) porque enfrentamos várias bata-
lhas e, à medida que vencemos, aparecem mais outras para nos
testar e sempre seguirmos melhor a nossa jornada ou o que nos
cabe para superar. Por vezes, parece que tudo estaciona, mas é
porque o nosso tempo não é o mesmo do Supremo Poder. O im-
portante é termos a certeza de que a nossa vontade nem sempre
coincide com as Leis Eternas, e nos prepararmos para, mesmo
assim, superarmos nossas mágoas, tristezas e seguirmos com
saúde e determinação.

Venha estudar Verologia e fará um processo ativo e conscien-
te, simples e muito eficiente que o levará, gradativamente, a redu-
zir ou até superar qualquer trauma, mágoa, desgosto e também,
se tiver, uma deficiência física. Transforme a sua vida, viva nor-
malmente, mesmo tendo sido acometido por duras experiências.
Só assim ficará longe dessa prisão e limitação, impostas pelos
pensamentos negativos.

Faça da sua vida uma eterna liberdade. Respire livremente e
ainda que não dissipe todo mal que um dia lhe atingiu, supere
toda dor interna e dará ao seu organismo uma saúde invulgar, ao
mesmo tempo em que tudo estará sendo resolvido a seu favor.

Abra espaço para uma VERDADEIRA FELICIDADE !!!

Theonilze Terra Pimenta

IMPRESSIONANTE
SUPERAÇÃO

A Violência vem crescendo em números alarmantes, em
nosso país, fato que preocupa a população, é noticiada
diuturnamente e habita as rodas de conversa. Não são pou-
cos os que arriscam uma solução para esse problema e
todos apontam causas, na maioria das vezes, creditadas à
política corrupta que negligencia a população carente e não
investe em educação e segurança.

Contudo, a maior parte das manifestações carrega, em
seu conteúdo, mais Violência, como forma de combatê-la.
As pessoas, em sua maioria, ainda se encontram na Evolu-
ção Passiva e Inconsciente, tendo seu Sistema Psicológi-
co comandado por átomos inferiores e não percebem que
são parte dessa sociedade violenta, que propaga cada vez
mais violência, num círculo vicioso, tornando a nossa Civi-
lização, apesar dos avanços tecnológicos, uma sociedade
espiritualmente primitiva.

É responsabilidade de cada um de nós trabalharmos para
a Evolução Espiritual de nossa sociedade, para transformá-
la em uma VERDADEIRA CIVILIZAÇÃO que se manifesta,
além de no progresso econômico, tecnológico, bioquímico,
também na Civilização do espírito individual do homem que,
através de Ensinamentos de Alta Hierarquia Moral e Espiri-
tual, provenientes da Sabedoria Suprema, transformam-se
em cidadãos evoluídos, conscientes do seu papel social de
parte num todo, sem pensamentos inferiores de ganância,
revolta, vingança, ódio e tantos outros que contribuem para
a permanência do estado primitivo da sociedade.

Quanto mais pessoas se dedicarem a um Verdadeiro Pro-
cesso de Evolução, de forma orientada e pedagógica, mais
chances teremos de restabelecer no Mundo Terreno o mo-
vimento de supercivilização que produz a Paz e a Felicida-
de entre os homens e os povos.

Nosso Mestre Cristófilo Nageo afirma: “... a Humanida-
de ainda não chegou ao estado de Civilização Espiritu-
al a que deveria ter chegado, porque a maioria não deu
aos Ensinamentos dos Excelsos Mestres a dose de
atenção de deviam ter dado...”

É muito fácil criticar e colocar a culpa da Violência nos
dirigentes e governantes, mas somos nós, também, violen-
tos nos nossos discursos contra a violência, porque não nos
dedicamos à Civilização do nosso Espírito, mantendo-o pri-
mitivo, sujeito aos pensamentos inferiores. Aquele que se
dedica à Evolução Espiritual entende que o homem violento,
corrupto, ganancioso, é um ser que vaga na evolução passi-
va e inconsciente, vivendo ao sabor dos pensamentos inferi-
ores. Nutre por ele pensamentos de Misericórdia e Piedade,
porque não possui mais, em seu Sistema Psicológico, espa-
ço para pensamentos inferiores como ódio ou vingança, que
fazem mal para o cultivador de tais pensamentos e para o
éter, principalmente quando verbalizados em discursos in-
flamados como assistimos atualmente.

A solução, na minha compreensão, é individual. Cada
um deve civilizar o próprio Espírito, e ajudar na civiliza-
ção daqueles que se mostrem interessados, também,
nessa Jornada Evolutiva, para que possamos, um dia,
quem sabe, chegar a uma sociedade evoluída material e
espiritualmente, alcançando assim, uma VERDADEIRA
CIVILIZAÇÃO.

SOLUÇÃO PARA
 A VIOLÊNCIA

Thamyris Conceição Macedo
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Os que despencavam nesse estado de in-
sensatez não se haviam apercebido, ou tal-
vez houvessem esquecido, ou talvez duvidas-
sem de que o Guia estava de posse de Altos
Conhecimentos Espirituais que o imunizavam,
bem como aos outros viajantes não pertur-
bados, contra as manobras atiçadas pela in-
ferioridade em que deploravelmente haviam
mergulhado esses negligentes. Talvez pudes-
sem destruir (pensavam ingenuamente) o
bom conceito em que o Guia era tido pelos
demais, e até, sem que ele notasse, tanto con-
fiavam na requintada astúcia utilizada. Igno-
ravam que o Guia estava em incessante con-
tato com as Leis de Deus, às quais entrega-
va a orientação e a fiscalização de cada um
dos viajantes. Eis porque os pouquíssimos vi-
ajantes que se insurgiam contra a pureza de
intenções do Guia, não conseguiam enganá-
lo em seus movimentos sutis de
incompreensão e rebeldia, por mais habilido-
sos que fossem, pois as Leis de Deus os con-
fundiam, quando menos esperavam, pondo
a descoberto suas artimanhas e mostrando
aos demais o estado de insensatez a que,
por sua própria culpa, tinham chegado.

Tudo isso servia para o estudo e a aprendi-
zagem dos que permaneciam fiéis aos
Ensinamentos Libertadores transmitidos pelo
Guia, sobretudo às Leis de Deus que ilumina-
vam os passos desses leais e perseverantes
realizadores, inclusive do próprio Guia, que pri-
mava pela obediência a esses Ensinamentos
e a essas Leis.

O Guia nunca dizia antecipadamente a ne-
nhum dos viajantes quais eram os tesouros
que seriam distribuídos nos vários oásis ou re-
cantos aprazíveis espalhados ao longo do ca-
minho, pois somente os que atingissem esses
pontos de parada em que repousavam e fes-
tejavam as vitórias obtidas através de árduas
realizações é que poderiam conhecê-los e en-
trar na posse deles. Mas, antes disso, tinham
que dar provas de suas transformações mo-
rais, principalmente do seu Espírito de
Fraternidade em relação aos seus companhei-
ros de jornada.

Esse Espírito de Fraternidade tinha de ser
demonstrado mais por atos do que por pala-
vras, conforme as frequentes recomendações
do Guia. Portanto, não bastava dizer palavras
doces ou amáveis para demonstrar esse Es-
pírito de Fraternidade. Era necessário cada um
se compenetrar do seu dever de assistência
aos demais, principalmente aos enfermos e

aos que davam sinais evidentes de estar sen-
do atacados por pensamentos inferiores.

De vez em quando, um dos viajantes fica-
va enfermo ou sofria um acidente.  As quedas
dos camelos costumavam fraturar um braço
ou uma perna de alguns viajantes. A inclemên-
cia do sol, a escassez de água, a ventania, a
poeira ou o simples cansaço, por outro lado,
produziam certas doenças.  Cabia então, aos
que estavam em boas condições corporais e
morais, socorrê-los.  Os que, podendo fazer
isto, não o faziam, demonstravam que ainda
não possuíam suficiente Espírito de
Fraternidade e não haviam, portanto, aprovei-
tado devidamente os conselhos dados ou
transmitidos pelo Guia.

Tudo isto era discretamente observado pelo
Guia, e, muito mais ainda, pela Justiça de Deus
que também se revelava com eloquência quan-
do se distribuíam os prêmios ou as advertên-
cias a cada um.

O Guia registrava apenas o real aproveita-
mento de cada um, através de seus atos, e
não se deixava levar por afagos nem por pala-
vras elogiosas ou amáveis que pretendessem
arrancar-lhe, facilmente, os Altos Conhecimen-
tos de que era portador. Por isso, alguns o jul-
gavam rigoroso demais e outros até o acha-
vam antipático...

Não se perturbava o Guia com esse injusto
julgamento porque ouvia atentamente a voz
de sua própria Consciência, atendia às men-
sagens celestiais captadas por sua apurada
Intuição e tinha em vista, acima de tudo, a obe-
diência ás Leis de Deus.

Quando ia em socorro dos que estavam
sendo agredidos por pensamentos inferiores,
fazia-o com tal segurança que, não raro, al-
cançava a sua finalidade. Havia, porém, os que
não compreendiam a objetividade de sua atu-
ação, inteiramente fora do comum, e, por isso,
além de não se livrarem dos pensamentos in-
feriores que os torturavam, ainda se voltavam
contra o Guia, formulando os juízos mais
estapafúrdios quanto às suas nobres intenções
de libertá-los das garras desses perigosos
agressores.

O Guia suportava com paciência todas as
incompreensões porque depositava a mais ab-
soluta confiança nas Leis de Deus, que sem-
pre colocavam todas as coisas nos seus devi-
dos lugares.

Esses dissabores eram, porém, contraba-
lançados com aquilo que lhe proporcionava a
mais intensa alegria espiritual: a boa compre-

ensão e o bom procedimento daqueles que,
pelos seus atos leais e judiciosos, demonstra-
vam estar compreendendo e realizando acer-
tadamente os Grandes Ensinamentos e as Leis
de Deus.

Por vezes, colocando-se necessariamente
a serviço das Leis Divinas, o próprio Guia pu-
nha à prova a lealdade dos viajantes e até
mesmo das pessoas mais íntimas (para con-
firmação da confiança nelas depositada). Os
que permaneciam leais e bem intencionados
saíam triunfantes dessas provas. Mas sempre
havia algum que, tendo sido infelizmente en-
volvido por pensamentos astuciosos, não po-
dia continuar escondendo esses pensamen-
tos, demonstrava ao Guia a situação desfavo-
rável em que se encontrava e recebia dele as
afetuosas mas necessárias advertências.

Eram, no entanto, as Leis de Deus que da-
vam a última palavra para resolver todos os
casos, pois o Guia lhes entregava, em fervo-
rosas invocações, a solução final de todos os
problemas, e, por mais complicados que fos-
sem, a solução deles era sempre satisfatória,
tal a Sabedoria da Justiça Divina.

Tantos e tão expressivos eram os aconteci-
mentos da viagem, ora imensamente agradá-
veis, ora jocosos, ora exóticos, ora surpreen-
dentes, ora estranhos, ora desagradáveis, que
todos os viajantes tinham sempre ensejo para
aperfeiçoar seus Conhecimentos Morais e Es-
pirituais.

Tudo isso a todos demonstrava que esta-
vam vivendo uma vida inteiramente nova, ple-
na de movimentação e dinamismo, rica de
oportunidades para a aplicação das invulgares
orientações recebidas.

Tudo isso preparava, devidamente, os En-
tes Humanos que, por terem sido leais ao Guia
e por terem realizado os Redentores
Ensinamentos por ele fornecidos, se uniram
no laço da mais pura fraternidade e, por isso
mesmo, puderam construir uma Grandiosa Ci-
vilização precisamente no lugar em que havi-
am atingido a meta final da sublime jornada, e
onde haviam recebido os mais prodigiosos te-
souros.

Esse foi o excelso prêmio conferido pela Su-
prema Justiça ao Guia que, sobrepondo-se a
todas as tentações, a todas as dificuldades, a
todas as incompreensões, a todas as injúrias,
soubera cumprir o seu dever, escolhendo, sem
errar, as Criaturas que possuíam qualidades
morais e espirituais suficientes para construir
essa Esplêndida Civilização.




