
A
Luz

Ritmo. Mundo. Movimento.  Mudanças 
incessantes.  Vibração. De onde tudo 
vem? Como a vida  respira? As coisas do 
homem passam... A essência no corpo é 
o Espírito, o controlador imperecível.

Conhecendo 
a Essência do Eu 

A Alma tem sabedoria própria. Ela pode sentir e sofrer com as tem-
pestades ou tormentas da vida: são pequenos sinais a indicar que Deus 
está conosco, vive nossos conflitos, nossas necessidades e apenas aguarda 
o momento de nos ensinar a vencer nossos males.

A Alma tem abertura permanente com a eternidade. Cada persona-
gem que vivemos assume uma identidade e um rosto diferente,  nuanças 
que a conduzem pelos muitos caminhos dos mundos, em busca de evo-
lução.

O horizonte atrai o olhar e liberta a Alma, fazendo-a sonhar, medi-
tar. Um simples sopro da respiração, um devaneio, faz a Alma repousar 
às margens do Infinito.

A vida em cada um de nós se apresenta, no tempo, como personali-
dade cuja característica e tendências podem ser traduzidas em potencia-
lidades e virtudes. 

Quanto mais nos aprofundamos no encontro da Alma, mais  natural 
somos, mais completos e conscientes do significado da vida, dos valores 
verdadeiros que alcançamos, compreendendo a dor e o erro como pontes 
de acesso à recuperação de nossas forças; então, mergulhamos em nossos 
erros e buscamos encontrar os meios à nossa grande  transformação. É 
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nesse momento que a mestria da Alma se revela: o que sou e onde quero 
chegar e os princípios que norteiam essa busca. 

Os erros revelam forças que fascinam a Alma, sufocam a sabedoria 
e o bom sentimento que lhe pertence. 

Quando aprendemos a nos proteger, a nos posicionar sem abalos 
diante dos mecanismos que movem o mundo, das máscaras, das ilusões, 
dos regulamentos e dos preconceitos de uma sociedade vazia em senti-
mento e moral, realmente estamos nos libertando dos fascínios e absor-
vendo os valores inerentes da Alma. 

Um dos primeiros passos para o encontro com Deus começa pelo 
reconhecimento de que temos fé em nossos princípios, em nossos valo-
res, em nós mesmos. 

Quando esse momento se manifesta em nossas atitudes humanas, 
sentimos em uníssono a essência vibratória de Deus em nossas ideias, 
sentimentos e ações.

Levantamo-nos diante de nossa vida e descobrimos a porta da cons-
ciência, abrimos nosso coração e nos motivamos a transpor o grande 
portal da eternidade.

Ao tomarmos consciência do nosso poder de ação, despertamos os 
valores adquiridos em todos os tempos da nossa existência; e o ego já 
não nos corrompe pelas vãs paixões e ilusões, pois nos tornamos perfei-
tamente habilitados a construir o curso de nossas vidas.

Quem somos, o que fazemos e o que experimentamos está contido 
e impresso no livro sagrado da vida, como Almas eternas, itinerantes, em 
busca de aperfeiçoamento. Quando aprendemos a nos conhecer, escre-
vemos uma nova história e deciframos os muitos códigos que criamos, 
quando, perdidos de nós mesmos, andávamos em círculos.

Deus, então, se revela a nós. Sua essência passa a compor uma uni-
dade com nossos sentimentos e ações; estamos integralmente ligados a 
Ele, em corpo e Alma; e tudo o que Ele é se reflete em nós como uma 
fonte de inesgotável alegria, compreensão, paz e segurança.  Convivemos 
perfeitamente à vontade com essa doce Presença, que faz parte do nosso 
Eu. A inteligência, a sabedoria, a compaixão, o poder e a fé são  forças 
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agregadoras que fluem sobre nós, sobre quem amamos, sobre a vida 
como um todo.

Nossos olhos passam a ver o mundo de outra maneira. Somos mais 
calmos diante das tropelias do mundo; somos gentis e partícipes com nos-
sos semelhantes; tornamo-nos muito mais conscientes diante da vida e do 
Universo. Pensamos grande, sem orgulho, sem vaidade, sem egos exacer-
bados, queremos participar e construir um mundo melhor para todos. 

Tudo em nós muda o tempo todo, da imperfeição à perfeição, do 
orgulho à humildade, da ignorância à sabedoria, das trevas à luz. Somos 
o reflexo da força criativa do Universo. Acolher e aceitar a Luz é ver com 
clareza o caminho que escolhemos. 

A Vida é o Divino, o Sagrado, o Poder em manifestação e sua força 
cresce em nós e por meio de nós, mesmo que não a reconheçamos como 
tal. A chama essencial de Deus nos alimenta e sustenta por meio das apa-
rências, dos gostos, dos encontros, das lições, das dificuldades e dos so-
frimentos que se apresentam, como efeito das escolhas que fizemos e das 
aspirações que revelamos. Encarnamos uma energia própria, adequada 
a nós, uma substância primordial da Criação que revela peculiaridades 
únicas, potencializando-nos para o que foi predestinado. 

O Eterno vive em nós pela nobreza da origem de anjos criados e por 
meio do corpo, de sua vitalidade e manifestação. Nosso propósito como 
Almas de Deus, é voltar ao estado de pureza e perfeição e retomar a volta 
para o Reino dos Anjos, de onde saímos.

É preciso compreender o que é grande em nossas vidas. Cada dia de 
recomeço, cada ação desenvolvida, cada respiração, cada aperto de mão, 
cada olhar, o que recebemos e o que irradiamos, a escolha livre para o 
bem ou para o mal, a personalidade e a força presente do Espírito – tudo 
é vida, é a aventura que desenvolvemos para crescer, amadurecer e evoluir 
sempre.

Cada indivíduo como personalidade reencarnada, a cada momento 
da vida, pode escolher os caminhos que há de passar, as ações que irá de-
senvolver; pode ser livre ou atado em suas próprias escolhas. Cada indi-
víduo é uma Alma que optou por vir, conhecer e experimentar o  mundo, 
o Cosmos, sob a influência das Leis Naturais que regem a Vida.
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A Alma encarnada traduz-se no homem, cujo poder inerente é 
construir sua realidade positiva ou negativa, objetiva e  subjetivamente, 
canalizando as emoções, os sentimentos e as tendências da própria Alma, 
filtrando as luzes da sabedoria ou permanecendo na ignorância, vivendo 
na claridade ou nas sombras que sua persona cria por meio da energia 
mental que manifesta.

Há alguns milhares de vidas, os Mestres da Sabedoria nos têm ensi-
nado que o homem é o resultado dos seus pensamentos, e o que pensa o 
homem é a sua realidade. 

É preciso refletir, questionar o que acreditamos: realizo com  sincera 
vontade, integridade e responsabilidade o propósito de minha Alma? 
Afinal, eu sei o que sou? O que quero? Tenho humildade, sou paciente 
o bastante para me dar conta dos erros, dos equívocos e do uso que faço 
de minhas energias? Elas caminham no sentido do bem, do Amor, da 
compreensão, do bom senso?

Esse é um bom começo para aqueles que querem o  amadurecimento, 
o progresso espiritual. Quando sabemos o que o ego representa, o que 
nos impõe, temos coragem suficiente para lhe virar o rosto e não somos 
mais pegos, aprisionados pelas ilusões.

É deveras importante sermos lúcidos diante da fé. Na diversidade 
das religiões com dogmas, normas e conceitos enrijecidos, algumas  vezes, 
sentimo-nos perdidos e optamos por caminhos que conduzem para lon-
ge de Deus, de Cristo, da Verdade Absoluta. 

A ortodoxia do pensamento religioso nos ensinou a ter vergonha 
e culpa perante Deus. No entanto, a consciência não carece receber ou 
fazer julgamentos apressados, seguir modelos estereotipados que  revelam 
o nivelamento mental da maioria. Ela carece, sim, desenvolver um ideal, 
uma compreensão profunda, onde o Divino possa ser revelado a nós, vin-
do da nossa entrega, do nosso aprendizado, alimentando nossa Alma com 
uma fé inquebrantável, porém, sem fanatismos, sem véus, uma fé que nos 
arremesse ao infinito das nossas qualidades humanas e espirituais. 

Podemos acreditar que nas profundezas, no íntimo do nosso ser, 
exista um núcleo de luz imanente esgueirando-se entre as frestas da Alma, 
vencendo as barreiras criadas pela nossa ignorância e que se  manifesta 
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em nossos pensamentos, no modo como agimos, como amamos e em 
tudo o que somos.

Onde está o começo e o fim de nossas vidas? Não basta nascer, passar 
pela vida e morrer para dizer que existimos. É isso o que queremos?

Vivemos acotovelados e atordoados em um mundo que valoriza o 
que se possui: fama, poder, beleza, dinheiro. E o nosso ser, a essência, o 
princípio moral e espiritual que revela a sabedoria, o Amor, a verdade, o 
sentido real da Vida, como ficam?

A Alma sufoca transitando nos pesados fardos da matéria. A luz que 
habita o interior do homem e que o mantém vivo são forças anestesiadas 
pelo anseio de viver, o turbilhão mental produz paixões desenfreadas, 
cobiça, ganância e sexo sem Amor. Este deus das sombras cada vez mais 
cobre o rosto do homem com pesadas máscaras, instigando-o às mais vis 
torpezas pelo prazer do ter.

No âmago da Alma, a chama de luz, o fogo da essência do Ser Divino, 
aguarda o momento da eclosão de sua força, de sua claridade, o homem 
aprende a se voltar para dentro, cansado do vazio, do nada, das doenças 
que assumiu, do mal que experimentou, e percebe quanto  tempo tateou 
nas sombras sem ver o próprio rosto, sem saber mais quem é!

Aquilo que É, vive, habita a Alma do ser, torna-se um coração ge-
neroso, um ponto de repouso e acolhimento no homem, e a Alma se 
redescobre uma nova força. Um novo renascimento acontece, a chama 
divina desabrocha e flui do interior, ultrapassando a estreita porta da 
consciência humana, e sentimentos novos e valorosos espiritualizam o 
ser em sua trajetória para o conhecimento real.

O Mestre clama aos corações humanos: “ide ao silêncio, ao mais 
recôndito aposento, em profundo recolhimento, uni-vos ao Pai, à Luz 
Sublime que vive em vós”. Jesus nos ensina a mergulhar no vasto  ocea no 
de luz, a nos banhar no Amor puro e a sermos um Cristo, conhecedor 
dos valores do Espírito Divino que nos pertence. 

O verdadeiro Amor unifica as Almas, os seres, conduz os homens 
em suas energias para trajetórias mais objetivas, forma por meio da cons-
ciência o ideal da vida humana solidária. 
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Aquele que conhece o exterior de todas as coisas, se não conhecer a 
si mesmo, cai no vazio, e vivendo o egoísmo e a vaidade, continua doente 
na Alma. 

O propósito das Almas humanizadas é reconhecer o Espírito da 
harmonia, da paz, dos sentimentos nobres, revelando a si mesmas a Pre-
sença de Deus, no íntimo e em suas ações, que transcendem os sentidos 
limitados e cuja sabedoria lhes será como um guia conduzindo-as pelos 
caminhos claros e fartos.

O Universo é a fonte na qual somos abastecidos em nossas energias 
vitais, etéreas, queiramos ou não. No entanto, a fonte que vibra no ínti-
mo da Alma é um manancial que palpita em todas as criaturas buscando 
o aprendizado e a evolução. Só o conhecimento da Verdade, da Presença 
e Força do Espírito pode nos libertar.

Não raro, muitos se posicionam perante a vida bradando as injusti-
ças e os sofrimentos da humanidade como a causa de sua falta de fé, sem 
acreditar na luz do Espírito. Perguntam onde está Deus nestas horas, 
esquecidos que mais do que criaturas humanas, somos espíritos vivendo 
na matéria, sujeitos à Lei da Causa e Efeito que movimentam o Cosmos. 
Somos portadores de carmas constituídos, de ações desenvolvidas em 
outras vidas, das quais prestamos contas diante das Leis Naturais. Como 
seres imortais, recomeçamos novos ciclos, transpondo nossas imperfei-
ções e transgressões para aprimorar, purificar e alcançar o progresso in-
dividual que nos possibilita o ingresso nas vias evolutivas dos mundos.

Nossas muitas personalidades são passaportes para a  individualidade. 
O Espírito reveste-se de muitas formas ao longo de sua trajetória pelo 
Cosmos. E o propósito é a evolução do ser no sentido moral, intelectual 
e espiritual. 

Alguns evoluem no sentido intelectual, entretidos na forma e nos 
efeitos da vida, carecem ainda do avanço moral que estimula os bons 
sentimentos e as ações enriquecedoras do Espírito. 

Para evoluirmos integralmente por meio de pensamentos,  emoções, 
sentimentos e atitudes, como seres cósmicos eternos, é preciso o equilí-
brio, o exercício da boa vontade, a aceitação e a compreensão das Leis 
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que regem o Universo. Para percorrer o caminho com êxito e objetivi-
dade é preciso conhecer suas trilhas, seus obstáculos, as dificuldades que 
apresenta e fortalecer o ânimo em cada passo da jornada.

As Leis Universais existem como forças causais, regulando o princí-
pio espiritual para a ascensão, para o encaminhamento do homem pro-
fano ao homem universal, divino, cuja mente está integrada ao Todo, 
homem que respeita a natureza invisível porque sabe que sua origem 
está circunscrita a ela, à Divindade e a tudo o que existe.

O grande segredo que o homem busca está dentro dele, na capa-
cidade de compreender sua verdadeira identidade como ser cósmico, 
espiritual, viajante das Estrelas, cujo poder inerente lhe está confiado 
como carta branca, dada pelo Criador, estimulando-o à ascensão espiri-
tual. Essa viagem da Alma constitui-se em um grande aprendizado, na 
superação das tendências e no despertar de sua potencialidade. A Alma 
precisa transpor os muitos planos vibratórios da vida universal, para, de 
degrau em degrau, na formação da consciência, aportar na regular figu-
ra do homem da Terra, limitado pela força gravitacional da matéria. A 
sutil substância espiritual vai se tornando mais densa a cada plano, até 
cristalizar-se, condensada no corpo físico. O homem vive além do  corpo 
transitório, é Espírito, vibração sutil, pensamento puro; vive, sente e está 
eternamente refletido na Vontade Soberana. 

Compreendemos a Verdade Absoluta da nossa realidade e do nosso 
Eu quando o exterior não é o mais importante, quando não nos deixa-
mos mais ser conduzidos, quando as convenções do mundo não nos 
causam mais nenhum conflito. Estando em harmonia com a força in-
terior e com a intuição, nos sentimos mais seguros, mais confortáveis e 
criativos.

Precisamos tratar nossas imperfeições, conscientes de que existem e 
de que escondem o nosso verdadeiro Eu, e de que nada mais são do que 
fraquezas a nos submeter à visão pequena que o pensamento imperfeito 
causou. 

Deus vive em nós agora. É fato. É real. É força criativa que pode ser 
acionada pela vontade firme, pelo querer. Buscamos a Verdade; muitos 
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a procuram em diversas religiões, credos, diversos tipos de culturas reli-
giosas, mas suas Almas vivem ainda o medo, a dúvida, a materialidade e 
esses são os suportes que sustentam suas vidas.

Como encontrar a Verdade? O mundo vive preso aos conceitos e às 
convenções, forças que mantêm a humanidade intimidada pelos peca dos 
e castigos expressados do alto dos púlpitos, estigmatizando a Divindade 
como rígida Justiça a inferiorizar os pecadores, condenando-os ao infer-
no de si mesmos. Com isso, distorce-se a Verdade do Espírito Imortal, 
obscurece-se à razão o Eu Divino e cria-se no inconsciente coleti vo do 
homem um deus distante e austero que o afasta do Amor, da Paz e da 
compreensão de Deus, e que deixa o coração humano permeado de som-
bras e medos.

Somente quando o homem afastar o véu pesado da ilusão e sentir-se 
livre pensador, ser cósmico e divino, alcançará o dinamismo vibrante de 
uma religião única, esotérica e esclarecedora que o unificará ao Criador, 
tanto na Terra quanto no Céu, nas muitas moradas do Cosmos. 

O pensamento é a substância modeladora da ação nos muitos  campos 
do Universo. As dimensões da razão, da intuição, do  intelecto, da vontade 
são manifestações da consciência do ser; tudo se  movimenta, flui e se mo-
difica porque energia e Espírito alimentam a vida universal.

A força mental do Espírito manifesta-se pelos planos de vibração 
ativando a mente do ser para que possa evoluir e alcançar a perfeição. 

A verdade nos liberta quando nos propomos a viver a vida  regrada 
pelos valores morais, fazendo valer ideais e comprometimentos à luz 
dos pensamentos, nos apresentando de maneira transparente ao Deus 
Interior, expressando-O por meio de ações equilibradas, fazendo jus à 
conquista do nosso Eu Espiritual – a identidade divina. 

O caminho da libertação passa pela Verdade. Toda e qualquer fal-
sidade é um corpo estranho provocando distúrbios na Alma. O que nos 
conduz à Chama Sagrada, ao Eu Divino, é a tomada de consciência, um 
verdadeiro salto quântico do ser na escala evolutiva da consciência. 

Sentimo-nos aprisionados pelo tempo, pelas limitações da matéria, 
pelos apegos. O que nos causa o medo, consciente ou inconsciente, é o 
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nosso afastamento de Deus, o esquecimento do caminho de volta para 
casa.

É preciso acreditar que somos capazes de vencer o medo, dissolver 
as dúvidas, desfazer o vazio da Alma, acionar a luz do Espírito vivo de 
Deus dentro do coração e da consciência. Acordando do sono letárgico 
da descrença, podemos nos lembrar da força e do poder imanentes do 
Deus Interior e ir além das coisas do mundo, além das aparências, além 
do homem e reivindicar a nossa herança divina. Estaremos livres dos ve-
nenos e ilusões do mundo, do inconsciente coletivo que nos aprisionou 
tanto tempo e afirmaremos: Eu sou um ser além do tempo, Eu sou o 
Espírito Divino em ação!

A mente do homem vibra em um diapasão parcial, o entendimento 
e a razão vivem em um mundo relativo. Sua visão é fragmentada e  percebe 
apenas a realidade da matéria física. Esse mundo que construímos nos 
afasta da Luz, da memória espiritual – a consciência infinita.

Ofegante, o homem segue pelos espinheiros da vida humana. Preci-
sa aprender a acalmar a excitação da mente, relaxar, descontrair e pene-
trar o íntimo em busca da Força Viva que renova sonhos, alegrias, espe-
ranças e coragem. Essa Força é a energia do Puro Espírito vibrando no 
pensamento, na vontade, na autodeterminação, capaz de nos dar todas 
as respostas e fortalecer nossas decisões. 

Quando abrimos a porta dos nossos sonhos e nos imaginamos ple-
nos, belos, confiantes e capazes de criar o que queremos, navegamos na 
totalidade do nosso ser, tocamos o Universo e acionamos a essência, o 
fluído criador. Queremos, então, uma humanidade melhor, uma socie-
dade mais justa, disposta a compreender e a unir valores morais e intelec-
tuais em nome do Amor. 

O aprendizado do homem conduz a Alma ao princípio da ressur-
reição, ou seja, a nascer para algo novo, em corpo e Alma, realizando a 
evolução e o desenvolvimento da consciência eterna.

O estado de Espírito tem rosto, forma, personalidade, ideias, ins-
tintos. O coração humano pode extravasar sentimentos na obscuridade, 
na sombra ou na Luz, de acordo com suas escolhas.
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O homem, ao reconhecer a luz interior, seu Deus pessoal, dissolve 
as forças daninhas que o atacam pelos instintos animais. Equilibra-se 
na compreensão do princípio básico da vida cuja finalidade é que o ser 
conheça sua própria natureza. É uma força poderosa capaz de mostrar 
de um ponto ao outro o motivo de sua aplicação.

O Espírito do homem manifesta-se em poder de ação para  aprender, 
modificar, construir e realizar a evolução, compartilhando Amor, ami-
zade, verdade e fé, sem permitir o domínio das ilusões do mundo sobre 
si. Será o homem uma consciência espiritual que sabe o que é natural e 
verdadeiro no seu ser?

O que existe por trás das máscaras do homem? Por trás dos sofri-
mentos e dores, tristezas e mágoas, rebeldia e indignação? O que real-
mente existe é o vazio, o frio da Alma, sequiosa de luz, de  compreensão, 
de Amor verdadeiro. O que sufoca a Alma, o que a reprime, é a nega-
ção da Divindade, é o exercício repetitivo da mentira, do orgulho, força 
negativa, sombria, que vela o princípio da luz espiritual. Quando nos 
reve lamos com uma reforma íntima, com uma renovação refletida, 
 acendemos nossa luz interior e ela dissipa todo o medo e a escuridão. Já 
não tememos mais o desconhecido, o futuro dos nossos dias. No frescor 
da juventude, somos arrebatados por coisas diferentes e reveladoras, que 
apresentam a vida como uma grande aventura. Assim se sente a Alma 
quando livre, aberta a todas as possibilidades.

O homem precisa aprender a viver com presença de Espírito, posi-
cionando-se como uma entidade construtora e realizadora de seus so-
nhos. Mesmo vivendo em um mundo de ilusões, acreditar que a In-
teligência de Deus atua em todos os caminhos, em todos os seres, até 
naqueles que estão envoltos nas sombras.

O Amor é a força inspiradora de Deus que se faz presente nos cora-
ções humanos, nos homens e mulheres que vivem seus destinos. Ele está 
nas coisas do corpo e nas coisas da Alma. 

Cada homem carrega a memória do que foi, do que realizou e a parte 
mais profunda de sua consciência sabe disso. Ele pode continuar no veio 
da revolta ou mergulhar no oceano de paz da Sagrada  Presença. 
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É preciso que cada um de nós, além de nos resgatar da escuridão na 
qual nos embrenhamos, queira ouvir a voz da consciência que nos diz: 
“cada irmão sem teto, cada ruela, cada beco, cada papelão feito cama de 
dormir nas calçadas das grandes cidades nos contam vidas, verdades, so-
nhos que desmoronaram gerando frustrações e outros sentimentos”.

Então, nos atrevemos a falar de justiça, da ausência de Deus, dos 
tantos porquês que confundem nossa Alma. Esquecemos que a Lei Di-
vina, como força ordenadora da vida, nos faz iguais uns aos outros e que 
toda resistência nos impõe sofrimento, infelicidade e dor.

A Luz de Cristo é a presença de Deus que veio ao mundo para lem-
brar nossa origem. Não somos apenas matéria, mas Espíritos imortais 
fazendo escolhas e tendo liberdade de ação. Cristo veio para nos ensinar 
a amar e nos aproximar da Sagrada Presença de Deus, como um filho no 
abraço do Pai. Cristo veio para nos despertar do sono profundo onde 
nossa consciência se acomodou. Nos tempos atuais, vivemos atados à 
incompreensão, no corre-corre em busca somente de valores materiais, 
vazios de sentimentos elevados, acreditando em milagres e presos aos 
conceitos e preconceitos das mentes estreitas e sombrias que conduzem 
o homem pelo medo, apregoando falsas verdades e banalizando a fé, que 
passa ao largo da Verdade Espiritual. 

Cada um de nós ao encontrar na Alma a Verdade que liberta, pro-
jeta sua consciência, vence a si mesmo e encontra o verdadeiro mestre 
dos caminhos da vida. 

Cristo nos ensinou que o mundo nos amordaça e nos prende em 
suas teias, mas, seguindo o nosso coração, sabemos sair delas. O filósofo 
alemão Friedrich Nietzsche escreveu em Assim falava Zaratustra: “O 
homem é uma corda estendida entre o animal e o além do homem – uma 
corda sobre o abismo.” A força animal são os nossos instintos, as paixões 
desenfreadas, que nos inquietam e nos empurram para o  abismo, e o 
além do homem é o nosso Espírito – a supraconsciência – que nos intui 
a prática das virtudes, o uso da inteligência e do Amor.

A luz crística traz à razão e ao sentimento o despojamento de nossa 
Alma, essa viajante silenciosa que peregrina por muitas vidas, adquire 
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conhecimento, haure forças que a conduzem à comunhão do Espírito 
vivo do Deus atuante, e que, quando tiver vencido todas as etapas de 
evolução, adentrará o reino angélico de volta para casa.

Quando o coração do homem responde às vibrações da Alma, não 
mais vê o outro como inimigo e não faz vítimas pelo caminho, encontra o 
centro único dentro de si, revela Cristo no olhar, na  palavra, na  intenção 
e na ação. Esse homem divinizado não precisa mais de catecismos ou Es-
crituras, pois Cristo redivivo está dentro do seu cora ção, e não mais sufo-
cado pela força da mente entre conceitos e condições. 

Cristo de todas as eras é o porto e o canal, onde a embarcação da 
Alma se projeta de forma segura e consciente, amorosa e venturosa, sem 
as turbulências da mente do mundo. Isso pode se tornar uma verdadeira 
revolução nas consciências humanas, não mais se dobrando às conve-
niências e padrões do mundo, aos seus preconceitos, às suas falsas con-
cepções, e sim totalmente livres para seguir a única fonte da verdade que 
jorra da Alma e do coração na unidade do Pai e do Filho – a Luz de 
Cristo!

Há dois mil anos Cristo Jesus vem nos mostrando o caminho, e a 
sua palavra se refere sempre à ressurreição do Espírito que se deve refletir 
no estado de consciência da humanidade, a transmutação do ódio para 
o perdão, do desamor para o Amor, o esquecimento das ofensas, a busca 
da paz e da compaixão, dando ao outro o que gostaríamos de receber. 

Esperamos o Cristo da Nova Era. Que tal desabrochar dentro do 
nosso coração a vontade de conhecê-lo, de vivenciá-lo e de manifestá-lo 
ao mundo, por meio do nosso cotidiano, da nossa personalidade, inte-
grando-o ao mundo que vivemos, potencializando boas ações, sentindo 
e fazendo sentir a Sua Presença? Somos irmãos de Cristo e recebemos a 
mesma herança – a essência do Espírito Divino!

O homem caminha pelo tempo com feições endurecidas, com o 
olhar perdido no vazio, seus olhos são ofuscados pelo brilho fácil da ilu-
são do mundo, sua Alma se deixa arrebatar pela força dos ímpetos e dos 
desejos, congelada pelas coisas fáceis que vão e vem. Assim, o homem 
descrê da Presença de Deus, de si, de cada ser e de toda a vida, movido 
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pela ideia preconcebida de que as injustiças do mundo dos homens são 
reflexos da injustiça de Deus. Que tamanha insubordinação é a do ho-
mem que se crê maior do que a Inteligência Superior!

É tempo de o homem se conscientizar de que a realidade do mundo 
em que vive é criação da mente humana, de que ele distorce a verdade, 
rejeita a ordem e a moral, transgride o sentimento  verdadeiro pela ex-
pressão equivocada do ego e de sua personalidade. Quanto mais penetra 
psicológica e espiritualmente na espessa nuvem de ceticismo e de equí-
vocos, mais sua Alma se afasta de Deus, criando o imenso abismo que 
o separa da Fonte Absoluta da Verdade, do Puro Amor e das Leis que 
regem os universos, do homem ao Anjo, da Terra ao Céu!

O Espírito Divino está em todas as coisas, no tempo, no espaço, em 
todos os seres – expressões de sua criação como Vontade,  Pensamento e 
Manifestação. O reflexo de sua criação formou um Universo, cuja pro-
fusão de luz, som e cor fundamenta a Vida. Tudo o que existe dentro 
deste Universo tem vida, vibra, pulsa e existe. Todas as divindades e 
avatares – seres luminares – que veem ao mundo são manifestações de 
sua vontade. Tais seres, ao longo das eras, veem até nós, para lembrar 
que somos originários da Mente Divina, frutos de um Amor absoluto e 
inesgotável. 

Todas as religiões os têm revelado e diversas filosofias os tem acolhi-
do. As tantas dúvidas e questionamentos têm levantado polêmicas e dis-
cussões estéreis entre Ciência e Religião, o que põe obstáculos à unidade 
espiritual para a qual os seres de alta envergadura moral e espiritual, com 
sabedoria, esforço e dedicação, têm orientado a  humanidade.

A ironia, a descrença, os esgares e heresias são detalhes de uma in-
credulidade fria e inflexível cometidos em nome de uma verdade que o 
homem conjectura como sua.

Os pilares do conhecimento e tradição da humanidade deveriam 
sustentar uma unidade de força somando Ciência, Religião, Artes e Pen-
samento filosófico. Onde a divisão impera, a sabedoria se perde.

Para que a evolução do homem realmente aconteça é necessário 
que a humanidade evolua como um todo. É pela falta de evolução que o 
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vazio, a depressão e a infelicidade agridem a Alma, oprimem sua sensibi-
lidade e atrasam os estágios do progresso humano e espiritual.

Enquanto um só homem viver na miséria, nas valas comuns do des-
prezo da sociedade, menos chances de evolução para a humanidade e 
para o planeta Terra haverá.

Enquanto muitos se perdem nos desvãos dos vícios, da corrupção e 
das crises morais, outros estão à margem do verdadeiro valor fraterno da 
vida, vivendo nas ruas, sem teto, sem pão, sem rosto, sem identidade. Tal 
é o retrato de uma sociedade mergulhada no mais escuro dos abismos.

O homem desconhece o que cria. Ao usar as forças do Universo de 
forma negativa, considerando-se um deus, o homem esmaga a vida, fere, 
comete injustiças e acha-se no direito de ostentar o cetro da sua inteli-
gência para gerar maldade, medo, sofrimento e sombras, nos diversos 
segmentos da existência humana. 

O ser humano anseia a liberdade, e tudo o que tem diante de si é uma 
enorme muralha contra a qual tem se debatido, buscando  ultrapassar 
toda a raiz do medo e da escuridão.

Quando em meio ao desespero o homem levantar o véu da igno-
rância, sua compreensão e sua compaixão encontrarão o eco das palavras 
dos seres iluminados dentro da Alma e do coração. A Luz, então, se fará 
presente, pois brotará do íntimo como uma inspiração, como um lastro 
para a verdade que liberta.


