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(Diálogo) Cristófilo Nageo

VENCER A SI MESMO
NA SEGUNDA PÁGINA

Diz a jovem normalista ao professor Parsifal:
– Como são doces e extraordinárias as 

emoções que experimentamos às vésperas do 
Natal! Quanta alegria! Quanta ternura! Quanta 
fraternidade!

– A celebração do nascimento de Jesus Cristo 
é a festa por excelência da confraternização 
humana.

– De fato. Parece que ninguém escapa a 
essa influência. É um prodígio!

–  Sob o inf luxo desse memorável 
acontecimento ressurge uma vibração de 
sadio entusiasmo, que envolve e galvaniza 
os sentimentos de todos ou quase todos os 
Seres Humanos, quaisquer que sejam as suas 
preferências religiosas ou filosóficas.

– Duvido que haja quem não sinta no 
coração esse toque de beleza, de magia e de 
milagre!

–  Até mesmo aqueles que vivem ou 
supõem viver à margem do Cristianismo são 
contagiados, direta ou indiretamente, por essa 
conjunção de pensamentos elevados que se 
traduzem em mensagens, verbais ou escritas, 
de afeto e simpatia.

– Qual a razão essencial desse espetáculo 
admirável?

– Examinando a causa fundamental do 
episódio, cheguei à conclusão de que essa 
influência incoercível promana da força, 
altamente generosa e construtiva, que o 
Divino Mestre imprimiu a Seus Pensamentos, 
fortalecida nas palavras há tantos séculos por 
Ele deixadas à Humanidade!

– Mas essas palavras, estampadas no 
Evangelho transmitido por quatro de seus 
Apóstolos, já têm quase dois mil anos de 
existência! Como podem até hoje exercer tanta 
influência?

– Esses Ensinamentos têm vivido e viverão 
por todo o sempre pelo poder das verdades 
eternas ali contidas – verdades eternas que 
Ele pregou e confirmou através do exemplo 
edificante!

– Mas, por que essa força espiritual 
encontraria sempre repercussão nas multidões 
através dos séculos?

– “As palavras que eu vos tenho dito são 
espírito e são vida” – disse o Nazareno a Seus 
Discípulos. Esse Espírito e essa Vida foram, 
indubitavelmente, os elementos precípuos 
que, impregnando Sua Sabedoria de pujante 
substância moral, lhe infundiram irresistível 
energia reformadora e inalterável sentido de 
perpetuidade!

– O senhor acha, então, que essas 
palavras conservam o mesmo vigor espiritual 
com que foram proferidas por Nosso Senhor 
Jesus Cristo, sem embargo dos séculos 
decorridos?

– Efetivamente. Tanto assim que o maior 
dos Filhos de Deus pronunciou, com absoluta 
convicção, a categórica afirmativa: “Passará o 
céu e a Terra, mas não passarão as minhas 
palavras”. E a decisiva profecia atravessou 
os séculos na sua marcha triunfal para a 
Eternidade!

– Que essa profecia se tem cumprido, penso 
que ninguém poderá contestar.

– Eis por que inúmeros Seres Humanos, 
conscientemente ou não, têm sido estimulados, 
no rolar dos tempos, até hoje, pela força 
envolvente e persuasiva das palavras do 
Salvador.

– Mas, qual dentre os Ensinamentos de 
Jesus teria exercido maior influência sobre os 

Seres Humanos, ao ponto de promover esse 
encantamento que todos os anos se repete?

– Ressoa, até hoje, o sábio e divino 
conselho: “Amai-vos uns aos outros”, que, 
sem dúvida, é a alavanca propulsora desse 
Movimento de Confraternização a que se 
incorporam as multidões à simples evocação 
do Nascimento de Jesus.

– É pena que a maioria só se lembre desse 
Ensinamento uma vez por ano. É pena que a 
vida de todos os homens e povos não sejam 
um Natal permanente. Como seria bom e belo!

– É pena, mesmo... “Amai-vos uns 
aos outros”. Bastaria a realização desse 
Mandamento Cristão para eliminar ou erradicar 
as causas de tantos desentendimentos, 
conflitos, tragédias, revoluções e guerras.

– Em que consistem essas causas?
– Consistem,  a  meu ver, no egoísmo, 

na arrogância e na ambição sem limites, 
que, gerando pensamentos monstruosos, 
estabelecem a má fé e a falsidade, com o 
desonesto desvirtuamento das regras normais 
de convivência entre homens e povos.

– É lamentável!
– “Amai-vos uns aos outros” – significa 

o reinado da boa fé, da lealdade e do respeito 
mútuo, em todos os campos da atividade 
humana, para que possa haver confiança, 
sólido alicerce imprescindível à construção da 
verdadeira amizade, assim entre as Criaturas 
como entre as Nações.
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Quantas vezes a Criatura Humana é tomada por impulsos que a 
levam a dizer ou fazer algo que, em sã consciência, não diria nem 
faria, tomada por uma força que o impede de resistir à tentação de 
fazê-lo. Quando se arrepende, isso é uma prova de que foi traída 
por pensamentos inferiores.

A Verologia nos ensina que a causa disso está na nossa 
mente ou Órgão Mental, mais precisamente, numa de suas 
Faculdades, chamada Poliergia Mental, que é a porta de entrada 
e saída de pensamentos na nossa casa mental. Essa, por estar 
abandonada, deixa entrar moradores indesejáveis. Quando estão 
em grupos, sendo inferiores, os pensamentos formam nuvens 
escuras e, se superiores, formam focos luminosos. Portanto, é fácil 
compreendermos que, se estiver com Pensamentos Superiores, 
a pessoa pensará bem, agirá bem e será feliz e se estiver com 
pensamentos inferiores, pensará mal, agirá mal e será infeliz.

Forçoso é dizer que deveríamos pensar, antes de dizer ou 
fazer qualquer coisa, mas perdemos nosso controle por causa 
da influência dos pensamentos inferiores, que bloqueiam o 
nosso Discernimento (que é a capacidade de confrontar, analisar 
e escolher) e de Reflexão (que é a capacidade de ver com 
antecedência o que pode acontecer), se valem do desejo, e entram 
em ação de forma impulsiva e descontrolada.

Estando o Sistema Psicológico somente com pensamentos 
inferiores, é como se estivesse habitado por tribos selvagens; 
quando estas entram em ação, é como dissemos acima, formam 
uma nuvem escura que leva a Criatura a cometer atrocidades, 
que, em alguns casos, ouvimos até dizerem: não me lembro de 
ter feito isso!

A Verologia proporciona ao Ser Humano esse trabalho de Vencer 
a Si Mesmo, ou seja, substituir por Pensamentos Superiores a 
legião de pensamentos inferiores que contaminam seu Sistema 
Psicológico, adquirindo autocontrole.
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Nada é mais poderoso do que o pensamento, porque é possuidor 
de um magnetismo energético fortíssimo.

 Quando o Sistema Psicológico está pleno do magnetismo dos 
Pensamentos Superiores leva a Criatura Humana ao domínio de si 
mesmo, ao estado de inalterabilidade, de segurança, de sensatez, 
de equilíbrio e de felicidade que nada e nem ninguém pode 
destruir. Entretanto,se estiver contaminado pelo magnetismo dos 
pensamentos inferiores, leva a pessoa a um estado de descontrole 
e perversidade tão grandes que se faz pensar que está possuído 
pelo chamado “demônio” ou “satanás”. Nesse estado, o Ser 
Humano sente, dentro de si mesmo, um vazio, uma ansiedade, 
uma angústia, passando por sofrimentos morais e físicos, vivendo, 
portanto, num estado de infelicidade, só podendo sair dele depois 
que fizer o trabalho de descontaminação deste magnetismo inferior 
do seu Sistema Psicológico.

 Como já foi dito, é exatamente esse trabalho de Vencer a 
Si Mesmo que a Ação Cristã Evolucionista, com sua Ciência, 
a Verologia, proporciona a todas as Criaturas Humanas. Isso 
independe de qualquer grau de instrução, de credo ou religião, 
permitindo-lhe alcançar, com trabalho perseverante, leal e simples, 
mas sem grandes sacrifícios, o Paraíso Espiritual, mesmo dentro 
do inferno de baixas paixões que fervem neste Mundo Terreno, 
como já aconteceu com muitos que aportaram na Verologia, 
inclusive com quem vos escreve.

A Verologia nos fornece todas as ferramentas necessárias e 
nos ensina o seu manejo, para encontrarmos a melhor solução 
para todos os nossos problemas e eliminar ou reduzir ao mínimo 
os nossos sofrimentos.

Caríssimo(a) leitor(a) do Jornal Verologia, você não está 
impedido de Vencer a Si Mesmo e sentir essa felicidade contínua e 
verdadeira: basta que procure a Ação Cristã Evolucionista e passe 
a estudar, compreender e realizar o Método Verológico.
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VENCER A SI MESMO
Sergio de Almeida Alves

Estar Consciente é saber porque e para que existimos, ou 
seja, saber qual a finalidade de nossa existência e de ser um Ente 
Humano responsável.

 Ter Consciência é se conscientizar, agir com lucidez, clareza e 
penetração psicológica,  o que demonstra o uso de nossa Razão.

Devo dizer que devemos procurar saber, primeiramente, o 
grande valor da responsabilidade sobre as nossas duas vidas: a 
vida transitória e, principalmente, a Vida Permanente. É preciso 
sabermos valorizá-las ao máximo, mas Termos Consciência de 
que a mais importante é a nossa Vida Espiritual ou Eterna, que 
permanecerá para sempre.  

 Para que a nossa Vida Espiritual seja mais eficiente e tenhamos 
mais sucesso na Escalada Evolutiva, devemos eliminar as 
dificuldades, lutando contra nós mesmos, nossas debilidades, 
inferioridades e vícios que estão arraigados em nós. Pouco a 
pouco, vamos aprimorando nossas virtudes, que viviam sufocadas, 
por causa dessas negatividades.    

A nossa querida Ação Cristã Evolucionista que ministra a 
Verologia, Ciência da Verdade Essencial, com o seu método 
simples, mas de grande eficácia, dá a todos, sem exceção, 

essa Consciência, através do estudo, compreensão e prática 
dos Ensinamentos Redentores e das Orientações Verológicas. 
Passamos a tomar conhecimento de que posuimos Sete Órgãos 
Psicológicos com suas respectivas manifestações que, quando 
bem aprimoradas, nos darão condições de adquirir o seu Equilíbrio 
Psicofísico.

 Para que possamos por em prática os Ensinamentos do 
Mestre Jesus Cristo, o maior Mestre de Sabedoria Suprema e de 
outros Mestres Superiores, inclusive o Mestre Cristófilo Nageo, 
é necessário alavancar o nosso Processo de Evolução Ativa 
e Consciente, com a permissão das Leis Eternas que regem 
o Universo e a Humanidade.Todo aquele que busca realizar o 
seu Processo Evolutivo, com humildade e pureza de intenções, 
recebe ajuda de Deus Pai Todo-Poderoso, porque essa é a nossa 
finalidade aqui na Terra. 

Quando eu passei a ter essa visão espiritual, tendo 
Coinsciência da Verdadeira Vida, comecei a por em prática 
uma severa transformação, realizada de dentro para fora, pelo 
autoconhecimento, tomando como base o sábio Ensinamento de 
Sócrates: “Conhece-te a ti mesmo.” 

Jorge João Ferreira

ESTAR CONSCIENTE E
 TER CONSCIÊNCIA
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Vejamos o que significa a Vida. A maioria entende como 
Vida usufruir de tudo que lhe satisfaça o ego, ou seja, ter 
boa renda para que possa ter as mais variadas diversões, 
viajar, participar de eventos, festas; degustar refinados 
aperitivos e caras preparações. Tudo isso é válido, quando 
usado sem exageros, porém temos que priorizar o principal 
que é o enriquecimento do nosso Mundo Interior, para que 
desperte a nossa Verdadeira Vida. 

Aprendemos na VEROLOGIA, Ciência da Verdade 
Essencial, a passar pelos acontecimentos difíceis que todos 
temos que passar, sem revolta, sem desespero e sem a 
mínima depressão.

Será que esse Estudo inteligente ajuda a enfrentarmos a 
perda física de um ente querido?  Sabemos como é difícil, 
porém, com o Estudo Verológico, ficamos aptos a vencer 
esse enorme obstáculo.  No início, é claro que passamos 
pelo sofrimento da separação, mas forrados com esses 
Conhecimentos que adquirimos, muito mais rápido que 
outrora, superamos a dor maior e, como já aprendemos a 
nos livrar de algumas imperfeições, nos aproximamos muito  
mais da Suprema Perfeição. Por esse motivo, tornamo-nos 
merecedores de um amparo especial. Todo aprendizado 
recebido, vai nos valer e por isso somos sustentados pela 
graça de DEUS, nesse momento em que estamos débeis

Devemos cuidar com atenção e cuidados apropriados 
do nosso corpo, mas sem esquecer que não é ele que 
constitui a essência do nosso Ser. O nosso “eu interior”, 
nosso espírito ou nossa alma representa uma chama divina 
que habita no nosso corpo e que, se bem orientado, torna-
se responsável por nossa saúde física, começando pelo 
brilho do nosso olhar. Quando o espírito é mal tratado ou 
até abandonado, mostra o desequilíbrio e a face obscura 
da personalidade de uma pessoa. O corpo, a parte física, 
não pode ser desprezada, mas o nosso interior, a parte 
espiritual,  é de grande valia no sentido de desenvolver a 
nossa essência e torná-la resplandescente, porque essa 
essência é o nosso Eu Verdadeiro.

Após vários estudos, chegamos à conclusão que a 
morte não é o fim. A razão e o objetivo para o qual aqui 
viemos, não é outro senão o de evoluirmos e a morte é 
uma continuidade dessa Evolução. Então, a morte é uma 
renovação para nossa alma.        

Vejam como esse estudo atua em todas as nossas 
dificuldades, sempre nos ensinando e fortalecendo a nossa 
Fé. Só adquirindo a Espiritualidade Verdadeira, é possível 
ter uma fé profunda para usufruir benefícios, como essa 
proteção, sentindo de perto o Amor do Pai.

Entretanto, é preciso que fique bem claro, que o essencial 
é fazermos a nossa parte, ou seja, o aprimoramento da 
nossa configuração psicológica que é o desbastar de 
todo pensamento pernicioso: de mágoa, de inveja, de 
prepotência, de desamor,etc. Faça a sua parte, porque só 
assim receberá o retorno do Pai.

O Mestre Cristófilo Nageo nos diz: “O Ser Humano 
pode ser o que deve Ser”.  Vejam como é sábio esse 
Ensinamento, porque o Ser Humano tem o seu livre arbítrio, 
então, teoricamente, pode fazer de tudo, mas só o que ele 
deve fazer é que irá beneficia-lo. Entrando  nesse  Estudo 
vai, pouco a pouco, transformando a sua vida, verá surgir 
uma pessoa nova, rica em forças interiores e estará no 
Caminho Certo para o Despertar de Uma Nova Vida.

Theonilze Terra Pimenta

DÁDIVA 
DIVINA

Thamyris Conceição Macedo

O DESPERTAR DE
UMA NOVA VIDA 

“A vida é uma dádiva divina.” Esta 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 da pg. 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, Mt., 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 pelo 
Mundo é que temos essa chance, essa concessão Divina de 
desenvolver esse trabalho.

Por isso, o Ensinamento acima 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 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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Theolyra Terra

A GRANDE IMPORTÂNCIA
DO NATAL

 Nessa época,  quando se aproxima o dia de Natal e o início 
de um Novo Ano, observa-se que as pessoas entram num 
clima mágico de solidariedade, de uma alegria esfuziante, 
como se a vida fosse uma eterna festa.

Para uns, essa fase torna-se um desenrolar de momentos 
agradáveis e felizes,  movidos por todos os preparativos com 
luzes e cores dos enfeites natalinos, cardápios e guloseimas 
que  montam a ceia da noite de Natal; além dos presentes 
que são escolhidos cuidadosamente para agradar a todos 
os gostos. Para outros, é um período bastante triste, ou por 
lembranças de acontecimentos desagradáveis, ou por não 
terem condições financeiras de seguir as tradições de Natal.  
Mas, a Grande Importância do Natal  independe desses 
artifícios.

Se todas as pessoas atentassem para refletir sobre o 
verdadeiro motivo dos festejos de Natal, lembrando que 
é a comemoração do Nascimento do Maior dos Mestres 
que passou pelo Mundo, Jesus Cristo, valorizando a sua 
Doutrina repleta de Sábios Ensinamentos que funcionam 
como uma bússola,  guiando a nossa vida e tornando-nos 
muito mais felizes, com toda a certeza, essa fase do Ano 
seria maravilhosa para todos, sem exceção. Isso porque 
seria uma fase reservada a uma profunda Reflexão para 
uma autoavaliação, através de um balanço de todos os 
acontecimentos vividos durante o ano que está terminando, 
observando o quanto melhoramos e o quanto ainda 
precisamos melhorar, renovando o propósito inabalável de 
desenvolver e aperfeiçoar, cada vez mais, o nosso Processo 

FELIZ NATAL
(Diálogo) Cristófilo Nageo

Continuação pág. 1

Evolutivo em nosso benefício e de toda a Humanidade.   
Nós, estudantes de Verologia, estudamos, compreendemos 

e praticamos os Ensinamentos do Mestre Jesus todos os dias 
da nossa vida, com entusiasmo e alegria, porque nos sentimos 
apoiados pela Sabedoria da sua Doutrina, conseguindo ter 
um Natal Permanente.

Em Mateus 16/26, Jesus Cristo nos adverte: “Que 
aproveitará o homem, se ganhar o mundo inteiro e perder 
a sua vida?”  Acredito que o Mestre quis dizer que se o Ser 
Humano viver somente a vida material, mesmo ganhando 
muitas alegrias, conforto material e muito sucesso na sua 
realização financeira e profissional, não estará dando valor 
à Verdadeira Vida que é a Vida do Espírito, através da 
transformação interior que nos torna menos imperfeitos, mais 
fortes e mais felizes.

Realizando o nosso Processo de Evolução Ativa e 
Consciente, estaremos ganhando a Vida, porque é a 
única forma de reconhecermos e eliminarmos as nossas 
imperfeições, trocando-as por virtudes, tornando-nos 
capazes de vencer todas as experiências, por mais difíceis 
que sejam.

 Em João, capítulo 10, versículos 27 e 28, ficamos comovidos 
com as palavras de Fé, que nos revigoram e aumentam as 
nossas convicções, a nossa coragem e o nosso ânimo para 
prosseguir com firmeza, determinação e perseverança: “As 
minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e 
elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão 
de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão”.

– E o senhor acha que, depois de tantos 
séculos, a Humanidade ainda chegará a 
realizar este sublime ideal?

– Estou convicto de que isto aconte-
cerá algum dia que talvez não esteja 
longínquo. Embora a Divina Lei de 

Evolução impulsione, dia a dia e cada vez 
mais, para que isto se realize, depende 
de todos os Seres bem intencionados o 
despontar dessa Radiosa Aurora! Você 
mesma, que é uma futura professora, 
muito poderá contribuir para o advento 

dessa Nova Era, com a pujança de seu 
entusiasmo e de sua juventude!

*
“SOL LUCET OMNIBUS”
(O sol brilha para todos)




