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PREZADOS LEITORES
Notificamos o acréscimo, a partir da 3a.
edição deste volume, de frases inseridas
nas páginas, referentes a cada Mensagem.
E passamos às mãos dos interessados, no
fim do livro, as Instruções para o Funcionamento das Instituições Irmanadas à
Nova Ordem de Jesus.
Trata-se de instruções de como fazer
reuniões; disposições para a fundação de
Grupo Familiar, Círculo Fraterno, Núcleo,
Capítulo ou demais Grupos de Estudos ou
Grupos Divulgadores da Grande Cruzada
de Esclarecimento, além de normas diversas.
É importante fazer reuniões e “orientar
as pessoas à apreciação INTERNA, o que
conduz sempre o Espírito pelo caminho da
elevação, da sabedoria divina”, conforme
aconselha Jesus, Nosso Senhor.
Os interessados ou intuídos a fazerem
reuniões ou demais trabalhos de divulgação sentirão prazer em realizá-los e terão
o auxílio dos Irmãos de Luz do Espaço e o
apoio do Próprio Senhor Jesus.
Que o Divino Senhor e Mestre os proteja e oriente.
E. R. R.
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Endereço da Instituição

NOVA ORDEM DE JESUS
Rua Ludwig Wagner, 75
Bairro São Paulo
Montenegro - RS - CEP 95780-000

O Senhor Jesus deseja tornar Suas Mensagens conhecidas de
todas as populações da Terra. Para isso aqui se declara livre o direito
de tradução e impressão desta obra em qualquer idioma, com o
rigoroso compromisso de nada se alterar do texto, citando-se
porém a fonte. Roga-se enviar dois exemplares de cada tradução
ao endereço da Instituição, acima mencionado.
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INTRODUÇÃO AO VOLUME II

O presente volume completa a divulgação da série de
Mensagens de conselhos e ensinamentos espirituais elaborados
pelo Senhor Jesus e ditados na Terra pelo Apóstolo Thomé, o Seu
dedicado servidor de dois milênios, para ajudar no progresso
espiritual de todas as almas encarnadas. Não há nenhum exagero
em afirmar-se que o mundo terreno jamais conheceu ensinamentos
espirituais comparáveis aos que o Senhor mandou divulgar através
dos dois volumes que agora se completam; ensinamentos
destinados ao esclarecimento dos quatro bilhões de almas
encarnadas em todas as regiões deste pequeno mundo terreno.
Com a publicação deste segundo e último volume completando as 150 Mensagens de ensinamentos espirituais mandadas
divulgar na Terra, terão todos os homens e mulheres em suas mãos
a chave que o Senhor lhes oferece neste fim de século e de
civilização, com a qual podem agora abrir todas as portas do mundo
espiritual e nele ingressarem alegres e felizes ao término de suas
vidas presentes.
Diz a propósito, o Apóstolo Thomé: “A palavra que o Senhor
Jesus está difundindo na Terra através destas Mensagens, deve ser
ouvida e meditada por quantos tiverem a ventura de conhecê-la
em sua presente vida terrena. Jamais alguém veio dizer na Terra
para conhecimento dos seres humanos, uma palavra tão precisa e
necessária quanto esta palavra do Senhor Jesus para ajudar o
progresso de todas as almas presentes na Terra. É, portanto, a
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palavra do Senhor, a palavra mais autorizada e oportuna que os
homens e mulheres podem conhecer neste fim de século. Esta
palavra do Senhor tem o mérito de elucidar todas as almas
encarnadas de maneira a que fiquem conhecendo minuciosamente o que devem e precisam de conhecer para que possam viver
uma encarnação cem por cento vitoriosa.”
É este precioso volume que eu entrego em mãos dos meus
contemporâneos, no cumprimento da elevada missão com que me
distinguiu o Senhor Jesus, com os votos que ora faço de que todos
aproveitem o máximo, dos belíssimos conselhos e ensinamentos
espirituais que nele se encontram.

Diamantino Coelho Fernandes
Rio de Janeiro, Brasil, março de 1973.
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
76 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 28-2-1971
Rio de Janeiro - Brasil
ESFORÇOS DO SENHOR JESUS PELA MANUNTENÇÃO
DA PAZ – IMPRESSIONANTES PROTÓTIPOS DE SERES HUMANOS COMO ADVERTÊNCIA AOS GOVERNANTES – PEDIDO DE UM GOVERNANTE AO SENHOR JESUS PARA ESTABELECER A PAZ
O SENHOR JESUS, instalado no solo terreno desde alguns
meses com Sua numerosa equipe de assessores, muito tem feito
no sentido de solucionar problemas que poderiam criar situações
bastante desagradáveis em vários pontos da Terra. Um desses
problemas, pela sua importância na vida de grande parcela da população terrena, é o que se relaciona com a manuntenção da paz
entre diversas nações. O mundo terreno tem estado por vezes à
beira do precipício devido às atitudes bélicas de várias nações, ou
mais precisamente dos seus dirigentes. Muito tem sido feito pelo
Senhor Jesus e Sua luminosa equipe de assessores para evitar que
o pior acontecesse, envolvendo boa parte do planeta em novo
conflito armado. Todo o trabalho do Senhor Jesus tem sido desenvolvido junto aos dirigentes das principais nações, no sentido
de os conduzir à meditação sobre as conseqüências que teriam
de recair sobre cada um deles, se em prática chegassem a pôr
suas idéias guerreiras.
Em reuniões constantes e desde muito, o Senhor Jesus vem
reunindo os responsáveis pelo governo de várias nações, para que
eles se entendam, primeiro espiritualmente, e depois acertem os
passos necessários à manutenção da paz. Dificuldades vultosas tem
o Senhor Jesus encontrado para harmonizar espiritualmente esses homens, todos eles com os olhos postos na História, desejosos que nela fiquem os seus nomes como grandes chefes de povos terrenos. E tão arraigada esta idéia se encontra na mente de

10

NOVA ORDEM DE JESUS

vários governantes, que a única maneira de os convencer a
abandoná-la, foi a que o Senhor Jesus resolveu apresentar a alguns
deles, os que podiam decidir entre a guerra e entendimento pacífico. O Senhor fez que se materializassem ao lado da mesa da reunião, onde se encontravam os Espíritos dos dirigentes de algumas
das principais nações da Terra, estes protótipos dos seguintes seres humanos: uma figura representando um homem privado do
uso normal dos dois membros inferiores, locomovendo-se com
dificuldade, apoiado em duas muletas, ao lado desta, outra figura
humana ostentando defeito físico que a impedia também de se
locomover livremente em virtude de certa deficiência na coluna
vertebral; outra ainda, ostentando mais grave defeito nos membros inferiores, obrigando-a a mover-se apoiada nos dois joelhos;
outra figura havia ostentando a falta dos dois braços, mas apenas
as duas mãos com um punho rente aos respectivos ombros. O
Senhor Jesus convidou os governantes presentes a examinarem
aquelas figuras ali presentes, protótipos que representavam os
corpos físicos de muitos outros governantes do passado que haviam lançado seus governados à guerra de morte a outros povos.
O Senhor Jesus esclareceu que a maioria dos governantes do passado transformados em chefes guerreiros, responsáveis por numerosos conflitos armados que a História registra, vieram à Terra
em encarnações semelhantes aos protótipos ali presentes, tendo
alguns deles reencarnado mais de uma vez em tais condições.
Convidou, então, o Senhor Jesus, os governantes presentes a examinarem atentamente aquelas figuras humanas, e escolherem em
seguida a de sua preferência, em caso de se tornarem responsáveis pela deflagração de um novo conflito armado. O resultado foi
que o Senhor Jesus esperava: todos se confessarem impressionados com o que viam, afirmando então que tudo haveriam de fazer
para evitar novos conflitos armados com a responsabilidade das
nações que dirigiam.
O Senhor Jesus indagou se nenhum dos presentes teria tido
oportunidade de encontrar na Terra algum ser humano vivendo
em corpos semelhantes aos protótipos presentes, recebendo resposta afirmativa de quase todos, com a afirmação de que só então
podiam compreender a causa de tão defeituosas encarnações. O
Senhor Jesus aproveitou o ensejo para mais este esclarecimento:
Meus filhos, todas as almas que descem à Terra após haverem
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esperado dezenas e dezenas de anos a sua oportunidade, trazem
consigo as mais belas idéias de trabalho e progresso para si e também para a coletividade. Encontrando-se, porém no uso do seu
livre arbítrio, as almas encarnadas passam a cultivar determinadas
ambições de superioridade sobre os demais, e muitas delas conseguem atingir as culminâncias, elegendo-se dirigentes autoritários das nações onde nasceram, com o que sentem realizadas as
suas aspirações. O Alto nada faz para impedir que isso se verifique, principalmente porque as Forças Superiores sempre depositam sua confiança e melhores esperanças no lado bom de todas
as criaturas humanas. Vendo ascender a governança de uma nação terrena, uma alma possuidora de belas virtudes que podem
influir e ajudar essa criatura no sentido do melhor desempenho
de sua árdua tarefa. Mas ficam também em atitude de observação
quanto ao desempenho dessa tarefa. Se, a certa altura, a alma
governante se deixar envolver pelas idéias fantasiosas inspiradas
pelo grupo de assessores invisíveis que desejam perdê-la, e ela se
lança a certos empreendimentos guerreiros contra outras nações
com o sacrifício dos seus governados a única atitude das Forças
Superiores em relação à alma governante é retirar-lhe o seu apoio,
passando a ajudar aquelas que se tornaram vítimas da mesma...
Esta alma governante, tais sejam os recursos de que o seu país
disponha, poderá atingir sucessos guerreiros, e chegar a submeter
outras nações. Isto tudo, entretanto, não elimina a sua responsabilidade como deflagradora do conflito, condenando-a de antemão a
reencarnações dolorosas como conseqüência dos males que houver levado a outras almas. Tais encarnações, esclareceu o Senhor,
correspondem a qualquer dos protótipos presentes, já usados na
Terra por numerosas almas.
Os dirigentes das nações terrenas presentes à reunião, mostraram-se profundamente impressionados com o relato do Senhor,
tendo indagado respeitosamente do Senhor Jesus se aquela seria a
regra em todos os conflitos havidos na Terra, ao que o Senhor Jesus
esclareceu: - Nem todos. Alguns - muito poucos - conflitos surgiram na Terra movidos por almas valorosas que aqui reencarnaram
portadoras de tal missão, que era despertar as energias de várias
populações para o sentido construtivo da vida, quando essas populações passaram a viver uma vida puramente instintiva. Em casos tais, as Forças Superiores despacham para a Terra uma ou
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mais almas valorosas com a missão de despertar as nações adormecidas para que se levantem da letargia e lutem por sua defesa.
No desenvolvimento deste esforço de defesa, as almas se dirigem
aflitas ao Pai Celestial e se voltam então para a espiritualidade. Isto
já tem acontecido na Terra - esclareceu o Senhor Jesus - e os
autores da propagação do conflito, como emissário das Forças
Superiores, são agraciados no mundo espiritual com o galardão
que bem mereceram no desempenho de sua difícil tarefa no solo
terreno.
O resultado das reuniões havidas, que são várias, entre os
governantes de diversas nações com o Senhor Jesus, é que um
entendimento válido se estabeleceu entre eles, com a promessa
feita ao Senhor Jesus de que tudo empreenderiam em favor da
manutenção da paz na Terra. As reuniões prosseguem quinzenalmente com o revesamento das almas governantes de nações
terrenas, pois que o Senhor Jesus deseja que todas participem
desses entendimentos. A alma governante de poderosa nação do
Continente americano, cofidenciou ao Senhor Jesus o seu imenso
desejo e o seu grande empenho em estabelecera paz na Terra, e
para isso vem empreendendo esforços guerreiros fora de sua própria índole. Esclareceu essa alma a sua impressão de que, se o seu
país se retirar da região onde tem lutado militarmente, a paz geral
estará em sério perigo de subversão pelas forças inimigas da paz.
Rogava, então, ao Senhor Jesus, a Sua ajuda para terminar o conflito já tão demorado em que o seu povo se encontra seriamente
comprometido. O Senhor Jesus, perfeitamente ciente desse fato,
prometeu interceder para encerrá-lo.
O Senhor Jesus, chamando em particular outra das almas presentes, governante de uma nação das mais importantes, com ela
se manteve em entendimento particular, como tem feito, aliás,
com diversas outras almas, quando necessita dizer-lhe algo em
particular. Essas reuniões iniciadas pelo Senhor Jesus no começo
do ano de 70, às quais têm comparecido dezenas de almas de
todas as regiões terrenas, conseguiram estabelecer um entendimento fraterno entre vários dirigentes terrenos sob a supervisão
do Senhor Jesus, e, com o seu prosseguimento regular, espera o
Senhor Jesus consolidar a paz e a harmonia de todos os povos
terrenos para que o planeta possa ingressar no próximo século
com suas populações em absoluto regime de paz e tranqüilidade.

NOVA ORDEM DE JESUS

13

O próximo século deverá assinalar o ingresso de todas as
populações terrenas na era de sua espiritualização com as almas
voltadas para a Divindade, de quem estarão recebendo um permanente fluxo de inspiração e amor que a todas proporcionará
uma vivência realmente tranqüila e feliz. E como não pode haver
felicidade em meio da infelicidade geral, é necessário que todos os
governantes ocasionais das nações terrenas se capacitem de que
a sua própria felicidade depende muito intimamente da felicidade
dos seus governados.
A felicidade não está em nós; está em fazermos os outros felizes.
“A oração evita os desvios” – Ore também pela paz mundial.
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
77 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apostolo Thomé
Em 6-3-1971
Rio de Janeiro - Brasil
NA ESCOLA TERRENA AS ALMAS APRIMORAM SEUS MELHORES SENTIMENTOS – SÉCULOS DE MEDITAÇÃO NO
ALTO PARA AS ALMAS QUE DESDENHAREM ESTES ENSINAMENTOS – UM APELO DO SENHOR JESUS AOS SEUS
LEITORES
AS CIRCUNSTÂNCIAS que envolvem a vida terrena deste
fim de século, foram longamente estudadas pelas Forças Superiores do mundo espiritual, para o fim de serem aplicadas as medidas
necessárias à vivência das almas que aqui se encontram encarnadas. Daí o planejamento dos acontecimentos que se estão verificando por toda parte, com vistas à melhoria das condições de vida
neste pequeno planeta.
O Senhor Jesus vem acompanhando de perto esses acontecimentos, orientando e superintendendo os serviços de atendimento
espiritual às almas que partem de regresso aos respectivos planos
no Além, de maneira a proporcionar a todas o necessário conforto. Preocupa-se porém, o Senhor Jesus, muito mais com as almas
que permanecem no solo terreno, as quais necessitam de aproveitar os dias, meses e anos de sua estada na Terra para alcançarem aquele nível vibratório que vieram buscar. E se, por quaisquer
motivos, estas se descuidarem do seu aprimoramento moral,
entretidas com esse mundo de ilusões em que vivem mergulhadas, isto será deveras para lamentar porque poderá importar num
período de duzentos a trezentos anos de estacionamento no
mundo espiritual, para que possam alcançar uma nova oportunidade de voltarem à Terra.
O Senhor Jesus deseja esclarecer a todas as almas presentemente encarnadas, que as condições evolutivas de cada uma en-

NOVA ORDEM DE JESUS

15

contram-se na vivência terrena, assim como os alunos de qualquer especialização só podem aprendê-la na respectiva escola. O
aluno matricula-se no curso e passa a freqüentá-lo com toda assiduidade para receber os ensinamentos nele ministrados. Se, em
vez de se empenhar na assimilação das matérias do curso, o aluno
se descuidar, preocupado com assuntos vários, é claro que deixará de alcançar o grau de conhecimentos de que necessita, resultando na perda de tempo. Assim sucede às almas que descem
à Terra. Elas planejaram uma existência na carne para alcançarem
um determinado grau evolutivo, grau de há muito desejado para a
sua ascendência espiritual, e aqui vieram com essa finalidade, visto
como no plano espiritual as almas apenas podem usar os conhecimentos aprendidos em sua vivência na Terra. Sendo a Terra a escola para todas as almas do ciclo terreno, é nesta escola que todas
têm de aprender os detalhes das leis divinas, que são infinitos. Aqui
aprendem as almas a ampliar a sua formação sentimental em relação a tudo quanto às rodeia; aprendem a ver no semelhante, não
um ser diferente, estranho ao seu círculo de vida familiar, mas um
verdadeiro irmão, porque filho do mesmo Pai Celestial. É em contato com a vida terrena que as almas conseguem desenvolver e
aprimorar os sentimentos que nelas se encontram em estado latente, e que, com o perpassar dos séculos e milênios as tornarão
verdadeiros deuses a auxiliarem o Pai Celestial onde quer que sejam enviadas a viver, como emissárias autênticas do Criador e Dirigente Máximo de todos os mundos do Universo.
Por esse resumo, fácil será às almas encarnadas de todo o
mundo terreno formar uma idéia do longo caminho que se abre à
sua frente, o qual tanto poderá ser percorrido em dois ou três
séculos como em vários milênios, tudo dependendo do esforço e
decisão de cada uma. Aquelas que estas linhas virem em sua presente encarnação, e se dispuserem a aprimorar suas qualidades
morais desde agora, hão de surpreender-se ao regressarem a seu
tempo ao mundo espiritual, tal o progresso por elas alcançado, o
que se traduz em luz espiritual. O Senhor Jesus terá grande alegria
em recebê-las e felicitá-las pelo bom aproveitamento do tempo
vivido no solo terreno, cumprindo inteiramente quanto prometeram ao descerem à Terra. A alegria do Senhor será tanto maior
quanto isto lhe permitir formação de novos emissários ao meio
terreno, conforme já foi especificado em Mensagens anteriores.
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Podereis desejar saber o que sucederá às almas presentemente
encarnadas que descurarem o seu aprimoramento moral, ocupadas com outros interesses do seu meio terreno. O Senhor Jesus
esclarece que as almas que preferirem continuar a viver sua vida
material recheada de ilusões e alegrias fugazes, ao terminarem
seu período de vida na Terra irão estagiar no plano a que pertencerem no Alto, onde terão os séculos porvindouros para meditar
longamente sobre aquilo que fizeram e o que deixaram de fazer.
Certas podem ficar desde agora, que o mundo espiritual só possui
um tipo de punição para as almas que lá permanecem: é deixa-las
entregues à sua própria consciência por tempo indeterminado,
que, pelo calendário terreno pode atingir a séculos ou milênios.
Isto representa naturalmente, um estacionamento mais ou menos longo na evolução dessas almas, porém, como a vida é infinita, as únicas prejudicadas são elas próprias que alongaram demasiado o caminho do seu progresso.
Poderá alguém desejar indagar ao Senhor Jesus, o que compete às almas encarnadas fazer, para se livrarem da situação acima
descrita, e poderem empenhar-se com afinco desde agora na conquista daquele grau evolutivo que vieram buscar na Terra. O Senhor Jesus esclarece prazeroso às almas que tal indagação desejarem fazer que a primeira atitude a tomar é criarem o hábito da
oração diária ao deitar, seguida de alguns minutos de meditação.
Este habito terá desde logo uma influência decisiva em suas vidas,
visto como a oração e a meditação proporcionarão ao seu Espírito condições excepcionais de orientação e segurança em todos
os atos, evitando a prática de muitos deles que se tornariam pejorativos. Desta maneira os homens como as mulheres passarão a
sentir-se possuídos de uma força nova que os impulsionará pelo
caminho reto que devem trilhar na vida, em perfeita harmonia
com os ditames das leis divinas que regem a vida de todas as almas
encarnadas. Possuídas desta nova força, estas almas verão
grandemente ampliada a sua visão das coisas assim como os acontecimentos de ordem extraterrena, ao ponto de poderem considerar que tudo sucede em virtude de determinação superior, e por
isso tudo quanto acontece só acontece para o bem de todas as
almas encarnadas.
Prosseguindo neste caminho pelos dias que faltarem para a
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conclusão de sua estada na Terra, as almas que assim procederem
estarão cumprindo realmente o prometido no Alto, e ao chegarem lá de regresso da Terra, hão de agradecer de joelhos ao Senhor Jesus estes esclarecimentos que aqui ficam. Acredita o Senhor Jesus que isto acontecerá à totalidade dos leitores de Suas
Mensagens, e aqui lhes faz este pedido: num grande espírito de
ajuda aos não leitores, transmitam-lhes estes esclarecimentos, no
que já estarão trabalhando para o aceleramento do próprio progresso. Gostaria o Senhor que a totalidade das almas encarnadas
tomasse conhecimento destes esclarecimentos para que pudessem seguí-los também.
O Senhor Jesus faz a propósito um apelo a todos os Seus estimados leitores: aqueles que mantiverem correspondência neste
país ou no exterior, dêem-lhes conhecimento do conteúdo destas Mensagens do Senhor, cooperando desta maneira para a sua
difusão entre o maior número possível de filhos de Deus. Para
outros países, sugere e agradece o Senhor Jesus a versão de Suas
Mensagens no respectivo idioma, inclusive para que nos mesmos
se estabeleça um grupo de pessoas que possam constituir um ramo
desta NOVA ORDEM, na certeza de que o Senhor abençoará
esse ramo e o prestigiará com Sua presença. O Senhor considera
da maior urgência o que aí fica, em face da aproximação do fim do
século em curso, e da necessidade de que o maior número de
almas se prepare para alcançar a própria redenção ainda neste
século. Aos leitores que assim colaborarem nos propósitos do
Senhor, o Senhor Jesus oferecerá um belo galardão de luzes à
chegada de cada um de regresso da Terra.
Será coisa difícil, o que o Senhor deseja? Absolutamente. Aqueles que desejarem algumas Mensagens para enviar aos seus amigos, enderecem o seu pedido à sede da ORDEM, e esta lhe as
enviará sem nenhuma despesa. É este um valioso trabalho de colaboração que o Senhor Jesus agradecerá aos leitores que o realizarem. O tempo voa, segundo o ditado, e é necessário aproveitar
cada minuto no sentido do bem comum de toda a população terrena.
A recompensa será das mais valiosas para quantos se dispuserem a
ajudar este grandioso trabalho de esclarecimento das almas encarnadas.
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
78 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 7-3-1971
Rio de Janeiro – Brasil
DESEQUILÍBRIO PSÍQUICO GENERALIZADO – AGENTES
DO MAL, DA VIOLÊNCIA E DA DESORDEM – O RECURSO A
ORAÇÃO – AS FORÇAS SUPERIORES E AS GRANDES POTÊNCIAS – NECESSIDADE DO ENTENDIMENTO PACÍFICO
ENTRE AS NAÇÕES
O QUE VEM ACONTECENDO por toda parte neste pequeno mundo terreno, bem reflete a situação de insegurança em
que se encontram as almas viventes na carne em conseqüência
do seu afastamento das normas que deveriam nortear suas vidas
na Terra. Existe em todas as criaturas um centro de gravidade que
estabelece o necessário equilíbrio psíquico, em o qual a criatura
passa a correr vários riscos, embora aparentemente não chegue
a sentí-los. O equilíbrio psíquico representa a estabilidade espiritual de todas as criaturas humanas, levando-as a discenir com facilidade o lado mau da vida, e se afastarem de quanto possa toldar
ou desviar sua visão das coisas.
O que vem acontecendo por toda a parte bem traduz um
desequilíbrio psíquico generalizado, e isso denuncia a proximidade
de acontecimentos de certa gravidade em relação às populações
deste pequeno mundo. Esse desequilíbrio psíquico generalizado é
o responsável inclusive pela onda de violências de todo o gênero,
levando homens e mulheres à prática de atos de terrorismo à
custa da liberdade, do sofrimento e até da vida de numerosos
seres humanos. O Senhor Jesus sente profundamente a existência desses fatos, e deseja com empenho evitá-los, para o que está
movimentando numerosas equipes de assessores espirituais que
já se espalham por toda a superfície terrena. Todos esses fatos
denunciam, em primeiro lugar, o esquecimento da oração por parte
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das populações terrenas no cumprimento das promessas feitas
no Alto por todas as almas ao partirem para a Terra; e em segundo lugar o culto condenável da ambição de grandeza terrena, uma
planta daninha que ainda vive em muitos corações. É esta planta
que induz os homens à prática de violência contra o semelhante,
esquecidos da existência da lei cármica que os fará sofrer na própria carne violência igual àquela de que tenham sido autores. Se
todos os homens que planejam e executam programas de violência se dispuserem a meditar nas conseqüências de tais atos, veriam mentalmente a lei cármica a fazê-los as vítimas de amanhã de
suas violências do presente. E vendo mentalmente a lei cármica
agindo sobre eles próprios em circunstâncias idênticas, eles certamente retrocederiam de suas intenções maléficas de hoje.
Sabe o Senhor Jesus que se encontram na Terra numerosas
almas desviadas dos verdadeiros objetivos que trouxeram do seu
plano de vida espiritual e aqui se transformaram em agentes do
mal, da violência e da desordem, na inconsciência do destino que
as aguarda ao deixarem o corpo de carne que possuem. Essas almas estão sendo esclarecidas por seus Guias espirituais para que
reformem suas idéias e planos de ação, na certeza de que mesmo
vitoriosas nesses planos, elas estarão sempre derrotadas. E o Senhor Jesus se empenha em evitar sofrimento a essas almas nas
encarnações futuras, se à Terra puderem voltar, ou na esfera a
que tiverem de ser conduzidas onde as condições de vida são bem
piores que as deste mundo terreno.
E como poderão retroceder as almas desviadas, do perigoso
caminho em que se encontram? - poderá alguém desejar indagar
do Senhor Jesus. E o Senhor esclarece, que de uma maneira bastante fácil: pelo estabelecimento do hábito da oração diária à Divindade, rogando forças e orientação para reingressarem no caminho certo. A Divindade, que nunca falta com o seu auxílio àqueles filhos que lhe o pedem, mostrará a esses filhos o caminho que
deverão seguir, e se reconciliarem consigo mesmos e com a sociedade de que fazem parte. Seguindo a orientação inspirada pela
Divindade, as almas transviadas do presente ainda poderão vir a
destacar-se como elementos dignos da admiração e do respeito
dos seus contemporâneos, visto como, entre as almas hoje transviadas se encontram algumas bastante evoluídas cientificamente.
A oração, pois, é só o que lhes falta para que possam enxer-
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gar o caminho que lhes convém, o caminho do seu crescimento
moral e científico, ao longo do qual ainda poderão prestar assinalados serviços à coletividade. Ao passo que, ao prosseguirem no
seu desvio de agora, tanto poderão ver-se eliminadas violentamente do corpo que construíram, como a perda da liberdade por
anos e anos de reclusão. A oração à Divindade terá o mérito de
iluminar o entendimento de todas as almas desviadas do caminho
que vieram trilhar, o caminho do bem e do seu progresso espiritual, no qual, entretanto, ainda poderão reingressar com a ajuda
da Divindade.
Há, porém, no campo internacional, um largo sentido de desentendimento entre os dirigentes de várias nações, que é necessário e urgente eliminar. Sabe o Senhor Jesus a origem de certas
influências interessadas em estabelecer predomínio sobre as nações mais fracas, mais ricas em produtos de subsolo, e para isso
se dispõem a criar dificuldades a um entendimento pacífico entre
elas. Iludem-se, porém, essas nações que se julgam fortes bastante para influir sobre os interesses das demais. As Forças Superiores
encontram-se vigilantes e poderão fazer retroceder qualquer das
chamadas Grandes Potências do seu propósito de subjugar as potências menores aos seus interesses. A propósito, deseja o Senhor lembrar que a extensão territorial apenas, não é suficiente
para qualificar de Grande Potência uma nação. É necessário que, a
par de sua larga extenção territorial, uma nação possua a necessária força moral construída pela correção de suas atitudes perante
as outras nações. Sem essa força moral nenhuma nação poderá
contar com o apoio das Forças Superiores a apoiarem seus atos e
atitudes, do que poderá resultar fracasso total e desastroso de
qualquer empreendimento guerreiro contra outras nações.
Há necessidade de que os governantes terrenos se aproximem e se entendam em nome e no interesse das populações que
dirigem, no que poderão contar com o apoio das Forças Superiores. Só desta maneira os governantes da Terra se tornarão dignos
de receber o belo galardão espiritual que o Senhor Jesus reserva
para oferecer às almas que regressam ao mundo espiritual
aureoladas pelo acerto de suas atitudes terrenas. Estarão neste
caso as almas encarnadas que têm a responsabilidade de dirigir as
diversas nações da Terra ? Aquelas que o fizerem com o pensamento voltado para a Divindade e seus ditames seguirem, por
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certo estarão fazendo jus ao belo galardão do Senhor Jesus. As
demais, aquelas que, estribadas nos seus anseios de expansão e
domínio, por qualquer meio, das nações aparentemente mais fracas, devem meditar seriamente sobre esses propósitos e retroceder, apelando para o bom entendimento, o entendimento pacífico. O Senhor Jesus menciona aparentemente mais fracas certas
nações, desejando referir aqui a sua força material; porém, em
verdade, há na Terra várias nações de pequena extensão territorial,
e, no entanto possuidoras de uma força material tão poderosa,
que serão capazes de contar com o poderio das Forças Superiores do mundo invisível, no caso de uma agressão por parte de
outra nação territorialmente maior. É a força moral construída à
custa de ações justas e meritórias ao longo dos séculos e dos milênios, que pode tornar uma pequena ou grande nação invulnerável
à cobiça de outras e surpreendentemente alcançar a vitória sobre
elas. Cultivar, pois, a força moral é dever de todos os governantes
da Terra, como emissários da Divina Providência nos postos nos
quais se encontrarem. A violência como a guerra, apenas agrava a
situação de seus autores, e nada resolve para a eternidade. A oração e a meditação praticadas com fervor pelas almas transitoriamente responsáveis pelo governo das nações terrenas, hão de
constituir sempre o mais sólido apoio na solução dos seus problemas políticos ou administrativos. Certos de que as Forças Superiores do mundo espiritual se encontram em posição de melhor analisar os problemas terrenos, estas, quando citadas através da oração,
oferecem soluções adequadas a cada problema.
E por que têm falhado tantos governantes poderosos em seus
empreendimentos guerreiros em todos os tempos? Exatamente
pelo fato de se lançarem nas aventuras guerreiras sem antes se
dirigirem às Forças Superiores que constituem a Divina Providência. A propósito o Senhor Jesus deseja citar aqui o seguinte fato,
verificado com o chefe de grande nação terrena, uma alma possuidora de elevado grau evolutivo, discípulo muito estimado do
Senhor. Mandara este governante construir em dependência contígua ao seu gabinete de trabalho um santuário, onde o mesmo se
recolhia para orar todas às vezes em que lhe competia tomar qualquer deliberação importante. Ele orava de joelhos à Divindade,
rogando o seu esclarecimento acerca do ato que iria praticar, para
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que não fosse vir praticar porventura alguma injustiça. Certa vez
isto aconteceu ao ter de reunir seu ministério para dar conhecimento e deliberar sobre assunto da maior gravidade: a declaração
de guerra que ao seu país fizera um governo vizinho, que ele sabia
fortemente preparado para lutar. O governante recolheu-se ao
seu recinto de oração e comunicou ao Senhor Jesus o que acabava de receber, pedindo em seguida a necessária inspiração. Orou
demoradamente e aguardou a desejada inspiração para decidir
sobre a resposta a dar à declaração recebida. Após alguns momentos de atenta expectativa pareceu-lhe ouvir do Senhor as seguintes palavras:
- Meu filho, bem sei que nada fizeste para receberes semelhante mensagem. Tua consciência está, portanto tranqüila, para
deliberar sobre esse documento. Decide, pois, por ti, que o Céu
te ajudará.
O ministério decidiu aceitar a guerra, por injusta, e preparouse para enfrentar o agressor. Foi um caminho bastante duro e
longo o que esta nação teve de trilhar, porém a palavra do Senhor
cumpriu-se e, ao fim de quatro anos de luta, a nação agredida
pode contar vitória com a ajuda dos céus. E assim será sempre.
A oração e a meditação, praticadas com fervor, pelos governantes, também
hão de constituir sempre o mais sólido apoio na solução dos problemas políticos
e administrativos dos seus países.
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
79 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 13-3-1971
Rio de Janeiro - Brasil
TODOS OS SERES HUMANOS SÃO ESPÍRITOS VINDOS À
TERRA NUMEROSAS VEZES – DEBILIDADE DE ENSINAMENTOS RELIGIOSOS MINISTRADOS ATÉ AGORA – DA
NECESSIDADE DA ESPIRITUALIZAÇÃO URGENTE DE TODAS
AS ALMAS ENCARNADAS
O SENHOR JESUS tem observado de perto as diversas religiões terrenas, no que respeita aos ensinamentos por elas ministrados aos seus numerosos adeptos, verificando com pesar a ausência do ensinamento indispensável que deveria constar do programa de todas as religiões. O ensinamento indispensável cuja ausência o Senhor Jesus muito lamenta, é aquele que deve dizer a
todos os homens e mulheres que todos eles são Espíritos encarnados em busca de novas luzes espirituais. Não basta ensinar aos
adeptos de qualquer religião que se mantenham em um nível de
vida moralmente impecável para poderem ganhar o reino do Céu,
porque tal ensinamento, por abstrato que é, não consegue firmar
o necessário objetivo na mente das criaturas.
Há necessidade de esclarecer as almas encarnadas acerca dos
objetivos que as trouxeram mais uma vez ao solo terreno num
corpo de carne, para, cientes desta grande verdade, pautarem os
seus atos e atitudes em harmonia com os seus objetivos. É necessário, pois, dizer a todos os seres humanos que eles são Espíritos,
e como tais necessitam de cultivar esta idéia em seus procedimentos na Terra. Sabendo-se que a memória física recorda apenas os fatos verificados na encarnação presente, é necessário esclarecer todas as criaturas humanas acerca de sua origem espiritual, e também dizer-lhes não ser esta a sua primeira estada na
Terra com os mesmos objetivos de angariar novas luzes espirituais.
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Atribui então o Senhor Jesus à ausência deste ensinamento
no programa de quase todas as religiões terrenas, o atraso espiritual em que ainda se encontram alguns milhões de seres humanos. Sucede ainda, conforme o Senhor Jesus está verificando em
várias regiões, ser bastante reduzido o número de adeptos que
efetivamente seguem os ensinamentos da sua religião, por considerarem que podem bem viver sem eles. Verifica o Senhor por
este fato, a debilidade dos ensinamentos religiosos ministrados pela
maioria das religiões terrenas, os quais não conseguem despertar
o interesse dos seus adeptos. Há necessidade, por conseguinte,
de serem tais ensinamentos reformados, a fim de poderem despertar o sentimento religioso que mora em todos os corações,
que é o sentimento da espiritualidade.
O Sentimento da espiritualidade que reside no fundo de todas as almas que vivem a sua presente encarnação, terá uma força
decisiva no encaminhamento de sua vivência, em harmonia com
as leis divinas, que são também as leis espirituais. Dizendo-se desde tenra idade às criaturas que elas se encontram ocasionalmente
na Terra para adquirir novas luzes para o seu diadema, e que isto
só acontecerá em face da vida moral que deverão viver na Terra,
isto exercerá desde a infância uma influência que se projetará pela
vida em fora levando as criaturas a escolherem devidamente os
caminhos a seguir, e a prática dos seus atos na Terra. Dizendo-se a
todos os homens e mulheres que ao fim da presente existência
todos hão de regressar ao plano de vida espiritual de onde vieram
para a Terra, e mais, que da Terra só poderão conduzir as suas
boas ações como única bagagem; isto passará a influenciar de tal
maneira o comportamento moral dessas criaturas, que elas, instintivamente selecionarão todos os seus atos na Terra. Dizer, ainda, aos adeptos de todas as religiões que a morte só existe para o
corpo porque a alma, ou seja a verdadeira criatura, tendo vida
infinita como a própria Divindade, uma vez separada do corpo
que se tomou imprestável, segue em direção ao plano que deixou
no Além ao descer à Terra, onde passará a viver espiritualmente
enquanto aguarda nova oportunidade de reencarnar.
Considera o Senhor Jesus necessária e urgente a reforma dos
ensinamentos religiosos ministrados pelas religiões terrenas, as
quais se devem empenhar, antes de tudo, em falar à alma das criaturas suas adeptas. Isto feito, hão de verificar as religiões o cres-
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cimento notável do seu quadro associativo, pelo fato dos novos
ensinamentos falarem diretamente à alma e não ao cérebro dos
adeptos. Sendo efetivamente almas encarnadas todas as criaturas
humanas, elas acorrerão muito mais depressa aos ensinamentos
de cunho espiritualista pela correspondência em que seu íntimo
se estabelece com sua verdadeira origem.
Isto deve ser feito sem mais demora pelas diversas religiões
que se prezem desse nome, ou terão de desaparecer pelo abandono dos respectivos adeptos. O século está a findar-se, e com ele
numerosas práticas que terão dado alguns frutos aproveitáveis no
passado, mas que devem ser reformadas a base da espiritualização
das almas encarnadas. Algumas religiões terrenas têm sido de tal
maneira contrárias à espiritualização das almas, sob o fundamento
de serem as almas criadas no ventre materno juntamente com o
corpo, que já se tornou incontável o número de almas que ao
chegarem de regresso ao mundo espiritual se mostram surpresas
ao defrontarem parentes e amigos que conheceram na Terra, e
serem informadas de sua existência milenar, tal qual aquelas almas
que as receberam no Alto. Nesses momentos é que as almas constatam constrangidas, os ensinamentos errados que na Terra receberam dos seus mentores religiosos, e que por eles também os lamentam. De maneira que, diz o Senhor Jesus, há que reformar
fundamentalmente o ensino dito religioso ministrado na Terra,
devendo o mesmo passar a basear-se em quanto possa contribuir
para despertar o sentimento de espiritualidade em todas as almas.
Esta reforma terá de imediato o efeito de despertar nas almas
encarnadas o interesse pelos novos ensinamentos, por lhes falarem de sua transitoriedade como seres humanos, e de sua vida
infinita. Tais ensinamentos terão o mérito de despertar as criaturas humanas para a verdadeira finalidade de sua presença no
solo terreno, reduzindo conseqüentemente em todas elas os seus
sentimentos de ambição, de ódio e de violência para com os semelhantes. Com esta nova doutrina espiritualista ensinada francamente aos seus fiéis, verão as organizações religiosas crescerem
substancialmente seus quadros associativos assim como uma pequena multidão de freqüentadores aos respectivos templos. O
Senhor Jesus agradecerá de todo o coração que tal reforma se
realize sem demora, reservando-se para agraciar no mundo espiritual com um belo galardão os mentores e dirigentes religiosos
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que a Sua palavra ouvirem e atenderem. O mais rápido progresso
da humanidade terrena está a exigir dita reforma nos ensinamentos
religiosos.
O Senhor Jesus está acompanhando também de perto, tudo
o que diz respeito aos programas de ensino em todas as regiões
da Terra, tendo constatado a existência de programas de ensino
que se tornam bastantes difíceis de vencer por numerosos alunos, pelo fato de se basearem em pontos grandemente cansativos para a mente dos alunos. Sugere a propósito o Senhor Jesus a
simplificação desses programas de ensino até o curso secundário
ou de humanidades, considerando que uma grande maioria dos
alunos desse curso se destina desde logo ao trabalho empresarial,
e apenas um terço, provavelmente, se destina às universidades.
Para estes então, se criará um curso de aprimoramento geral de
conhecimentos, dos quais esses alunos irão necessitar na Universidade. Mas sugere também o Senhor Jesus que se inclua no curso
de humanidades uma aula de espiritualidade, ministrando aos alunos os conhecimentos fundamentais à espiritualização de todos
os seres humanos. Estes conhecimentos terão o mérito de despertar nos alunos, ao menos numa boa parte deles, a recordação
dos seus conhecimentos e experiências acumulados em sua memória espiritual, devendo suceder que em não poucos deles se
despertará através dessa aula, a sua verdadeira missão terrena.
Isto fará inclusive, que bem se firme no coração dos jovens a idéia
religiosa de não se encontrarem pela primeira vez no solo terreno, aonde vieram com objetivos dos mais elevados. Esta aula terá
ainda o mérito de conciliar a mentalidade dos jovens com a totalidade dos seres humanos seus contemporâneos, modificando em
não poucos deles algumas idéias errôneas trazidas do berço ou
do ambiente doméstico. As aulas de espiritualidade valerão para
todos os jovens dos cursos de humanidades, pelo estabelecimento de um autêntico equilíbrio psíquico que muito os ajudará a vencer na vida prática prestes a iniciar-se. Mas os conhecimentos espirituais ainda servirão, e muito, para contê-los ao longo de sua
vivência terrena contra a realização de certos atos ou operações
que poderiam tornar-se-lhes grandemente nocivos. Conhecedores dos princípios que regem a vida do homem à luz da espiritualidade,
os jovens de hoje saberão como bem encaminhar seus passos no
caminho da vida, e ainda como vencer-se a si mesmos em determi-
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nados momentos. Nas aulas de espiritualidade, que não devem
ser sectárias, mas apenas cristãs, deve recomendar-se aos jovens
a prática ininterrupta da oração e da meditação diária ao deitar,
para se reconciliarem assim com a Divindade, que os ajuda e protege em suas eventualidades.
Firme em seu coração a possibilidade de conhecer sua verdadeira missão.
(Leia a Mensagem n úmero 126 também)
O estudo do espiritualismo estabelece um autêntico equilíbrio psíquico.

JÁ LESTES 79 MENSAGENS
Continuai ornamentando vosso diadema, com luzes colhidas
nesta alameda de ensinamentos!
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VA ORDEM DE JESUS
NOV
80 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada Pelo Apóstolo Thomé
Em 14-3-1971
Rio de Janeiro - Brasil
A PALAVRA DO SENHOR JESUS – JAMAIS FOI DITA NA
TERRA PALAVRA TÃO PRECISA E NECESSÁRIA AO PROGRESSO DAS ALMAS ENCARNADAS – INSPIRADA HÁ SÉCULOS, SEM ÊXITO, ÀS DIVERSAS CORRENTES RELIGIOSAS
A PALAVRA QUE O SENHOR JESUS está difundindo na Terra através destas Mensagens, deve ser ouvida e meditada por
quantos tiverem a ventura de conhecê-la em sua presente vida
terrena. Jamais alguém veio dizer na Terra para conhecimento dos
seres humanos, uma palavra tão precisa e necessária quanto esta
palavra do Senhor Jesus, para ajudar o progresso de todas as almas presentes na Terra. É, portanto, esta palavra do Senhor, a
palavra mais autorizada e oportuna que os homens e mulheres
podem conhecer neste fim de século.
O Senhor Jesus justifica o relativo atraso espiritual em que
uma grande parte da população terrena ainda se encontra, com a
falta do necessário esclarecimento quanto a missão que cada ser
humano veio desempenhar no solo terreno. Isto já tem sido dito
em outras palavras, mas nunca será demais repeti-lo no interesse
de todos os leitores destas Mensagens. Efetivamente, o conhecimento das leis espirituais e o seu cumprimento por parte de todos os homens e mulheres, é lhes tanto ou mais necessário do
que o seu pão de cada dia. Conhecendo detalhadamente as leis
espirituais e o seu funcionamento na Terra e no Espaço, estão as
criaturas a pautar os diversos atos de sua vida em harmonia com
essas leis, e por isso em condições de bem cumprirem na Terra os
compromissos assumidos no Alto perante as Forças Superiores
ao receberem permissão para descer mais uma vez ao solo terreno.
Muito se tem escrito na Terra no sentido do esclarecimento
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das almas encarnadas, quanto ao que todas devem seguir para
merecerem a ajuda e proteção das Forças Superiores; esta palavra do Senhor Jesus, porém, apoiando e reforçando as almas encarnadas de maneira a que fiquem conhecendo minuciosamente
o que devem e precisam de conhecer para que possam viver uma
encarnação cem por cento vitoriosa. O Senhor Jesus deliberou
instalar-se no solo terreno com vários objetivos, sendo estes dois
os principais: extinguir os conflitos armados que tanto mal têm
produzido às populações e esclarecer detidamente as almas encarnadas acerca de como alcançarem mais rapidamente a sua
redenção. Dizendo redenção, o Senhor Jesus refere-se ao volume de conhecimentos e luzes que compete às almas adquirirem
na Terra, ou seja, o curso de aprendizado terreno que há milênios
perseguem.
Pode bem dizer-se que dois terços pelo menos das almas que
se encontram presentemente na Terra já deviam ter completado
o curso de aprendizado terreno há três ou quatro séculos, o que,
entretanto, não fizeram por estes dois motivos: primeiro pelo
esquecimento de sua memória espiritual que deixaram guardada
no seu plano espiritual, e segundo pela falta de esclarecimentos
que não lograram encontrar na Terra. Chegou, porém, o tempo
de tudo saberem a respeito dos compromissos assumidos no Alto,
e como cumprí-los a partir de agora. Para isso veio ao solo terreno o próprio Senhor Jesus, empenhado em ajudar com a Sua palavra iluminada as almas de boa vontade que quiserem seguí-la.
Deseja o Senhor dizer ao ouvido espiritual de todas as almas que
se encontram na Terra, que aquelas que não puderem concluir
neste fim de século o seu curso de aprendizado terreno para alcançarem a sua redenção, terão de estagiar no mundo espiritual
durante alguns séculos até que uma nova oportunidade se apresente de poderem voltar a Terra em nova encarnação. Isto se
verificará em face da necessidade de virem a Terra a partir de agora cerca de dois a três bilhões de almas que no mundo espiritual
esperam há séculos a sua oportunidade de reencarnarem. Este
fato é que determinará que boa parte das almas que aqui se encontram atualmente, e que pouco ou nada se têm interessado
pelo seu aprimoramento moral, tenham de estagiar longamente
ao regressarem da Terra. Mas há outra parte substancial de almas
encarnadas realmente preocupadas com a sua ascensão na escala
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espiritual, que são as em vias de alcançarem a própria redenção.
Com estas almas conta o Senhor Jesus para servirem de guias
espirituais das almas que descerão à Terra no próximo século,
após receberem no Alto um curso rápido de como procederem
em sua próxima tarefa. Mas o grande desejo do Senhor Jesus seria poder contar com a totalidade das almas encarnadas para o
desempenho de tão bela tarefa, a de assistir e guiar outras almas
encarnadas. Daí o esforço do Senhor em dirigir Sua palavra à humanidade terrena através destas Mensagens, como se fosse um
explicador particular junto a todos os alunos desta escola terrena.
A seguir deseja o Senhor Jesus abordar um assunto da maior
importância para quantos dele tomarem conhecimento. É que
começa a desenhar-se no ambiente terreno uma idéia surgida em
alguns núcleos religiosos, desejosos de sustar a divulgação desta
palavra do Senhor indistintamente a todas as almas encarnadas. A
idéia que começa a desenhar-se no ambiente terreno reflete o
descontentamento de alguns núcleos religiosos em face desta palavra clara, franca do Senhor Jesus, quando, no entender dos dirigentes desses núcleos, ela deveria vir por seu intermédio. O Senhor Jesus apressa-se em declarar que isto seria também do Seu
agrado, e desde pelo menos de quatro a cinco séculos que a inspiração do Senhor foi lançada igualmente sobre todas as correntes
religiosas da Terra para que a recebessem e difundissem por todo
o orbe. A inspiração do Senhor chegou a ser compreendida por
algumas das correntes religiosas, as quais a debateram em reuniões secretas, finalizando por achá-la impraticável em face dos princípios firmados em seus cânones. O Senhor Jesus resolveu então
reunir no mundo espiritual os maiorais de cada uma das correntes
religiosas, a fim de explicar-lhes as razões da inspiração irradiada
sobre eles, em face do aceleramento dos tempos e a necessidade
de dizer às almas encarnadas todas as verdades autênticas acerca
das leis espirituais. De alguns dirigentes de organizações religiosas
ouviu o Senhor Jesus que a difusão da inspiração recebida importaria na derrogação dos princípios religiosos em que assentavam
suas organizações, princípios adotados por elas desde muitos séculos, e isto eles dirigentes desejavam preservar. O Senhor ouviu
atentamente os argumentos acima, mas insistiu na adoção da idéia
inspirada, pela sua grande utilidade em favor da humanidade terrena.
O Senhor Jesus terminou por conceder um século de prazo para
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o atendimento à Sua inspiração, dizendo aos dirigentes reunidos
que, em último caso, viria Ele próprio divulgar a Sua palavra de
esclarecimento a todas as populações terrenas.
Regressando aos respectivos núcleos, os dirigentes religiosos,
conservando a memória das reuniões mantidas no Alto com o
Senhor Jesus, ouviram de alguns companheiros a sugestão de que
tudo não passaria de um sonho extravagante, sob a afirmação de
que o Senhor Jesus não iria querer modificar um passado milenar
de serviço divino, tal o que suas organizações vinham prestando
na Terra em nome do Senhor. Os tempos fluíram sem que algo se
fizesse, e os dirigentes de então foram regressando ao Alto, onde
então se convenceram do acerto da inspiração do Senhor Jesus, e
lamentando sua desídia em aceitá-la e pô-la em prática. O Senhor
ouviu-os atentamente, dizendo-lhes por fim:
– Tudo acontecerá a seu tempo. Estão partindo para o solo
terreno alguns filhos que espero ascenderam ao posto de dirigentes religiosos na Terra, e nesse posto concordarão em difundir a
idéia inspirada por mim.
Efetivamente quadros de dirigentes religiosos têm sido renovados nestes três últimos séculos, sem que a inspiração do Senhor lograsse maior atenção, se bem que algumas modificações
tenham sido operadas no campo religioso, bem pouco entretanto, no sentido desejado pelo Senhor. Em tais condições, deliberou
o Senhor Jesus reunir no Alto o Seu corpo de assessores e algumas outras Entidades de grande saber espiritual, a fim de resolver
o problema premente do esclarecimento da população terrena.
Isto verificou-se na última década do século passado, tendo ficado
deliberado virem inicialmente as luminosas Entidades que ditaram
as obras da chamada pelo Senhor Jesus Grande Cruzada de Esclarecimento a fim de prepararem o terreno para a vinda do pessoal
do Senhor Jesus para ditar essas Mensagens através da Sua NOVA
ORDEM, o que está realmente acontecendo. O fato do assunto
desagradar a algumas correntes religiosas não tem maior importância para o Senhor Jesus, uma vez que nenhuma força ou iniciativa
humana poderá deter esta campanha de esclarecimento empreendida pelo Senhor a todo o mundo terreno. O que poderá suceder, e sucederá realmente, será ter o Senhor Jesus de chamar de
regresso ao mundo espiritual para um repouso conveniente, este
ou aquele dirigente religioso que, julgando-se prejudicado pela
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NOVA ORDEM DE JESUS, entenda poder combatê-la ou paralisála. A quem tal pretender, promete o Senhor Jesus oferecer-lhe acomodação condigna no mundo espiritual, para que deixe prosseguir
em paz a Sua NOVA ORDEM que tanto bem está proporcionando
às almas encarnadas.
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
81 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 20-3-1971
Rio de Janeiro - Brasil
REGRESSO DAS ALMAS DESPREPARADAS E SUA INTERNAÇÃO NUM REFORMATÓRIO – SOFRIMENTO QUE PODE
SER EVITADO – SINAL LUMINOSO OSTENTADO PELAS PESSOAS HABITUADAS À ORAÇÃO – “PORTA - VOZ” DO SENHOR NA TERRA
O QUE ESTÁ ACONTECENDO em todo o mundo terreno
já tem acontecido em numerosos outros mundos, e acontecerá
em outros mais, como uma necessidade ao progresso de cada
um. A superfície de todos os mundos habitados está sujeita a
modificações de sua estrutura para o fim de adaptá-la às necessidades dos respectivos habitantes. No caso da Terra, por exemplo, essa necessidade tornou-se premente em face do grande
número de almas que estão reencarnando, e dos milhões de outras que deverão chegar à Terra no decorrer do próximo século.
O objetivo fundamental das transformações a serem operadas
na estrutura terrena, consiste principalmente da preparação de
numerosas áreas até agora improdutivas, em campos férteis para
a produção de alimentos. Foi estudado então, desde muito, no
Alto, o arrasamento de todas as elevações que possam vir a transformar-se em áreas de produção de alimentos cada dia mais necessários para a população em franco crescimento. Os trabalhos
neste sentido são operados na profundidade do solo, conforme
foi dito em Mensagens anteriores, podendo atingir algumas localidades densamente povoadas e promover a partida de alguns milhares de almas encarnadas. Quanto a isto, já sabeis que todas as
almas atingidas serão desde logo beneficiadas com o seu recolhimento a planos de vida mais feliz e tranqüilo do que este que estiverem vivendo na Terra.
O Senhor Jesus repete a explicação acima com o objetivo de
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tranqüilizar os Seus leitores quanto ao que virá a suceder em todo
o planeta, como conseqüência das operações que estão sendo
realizadas na profundidade do solo terreno. Mas o Senhor deseja
repetir também a Sua recomendação no sentido de que todas as
almas encarnadas se habituem desde agora a prática da sua oração diária à Divindade, com o que estarão construindo elas próprias a sua segurança em face dos acontecimentos que se estão
desenrolando na Terra.
Isto posto, deseja o Senhor Jesus abordar outro tema da maior
importância para todas as almas que se encontram vivendo na
Terra uma nova encarnação. Deseja o Senhor referir-se ao que
acontece diariamente no Alto às almas que regressam da Terra
sem nenhuma preparação espiritual, dado que toda a sua existência foi dedicada aos interesses da vida material. Estas almas ao
chegarem ao mundo espiritual apresentam-se de tal modo inseguras de si mesmas, pela falta das onças de luz que não cuidaram
de adquirir ao longo de sua vivência na Terra, que necessário se
torna, em não poucos casos, interná-las no Reformatório lá existente, até que consigam despertar a sua consciência, obumbrada
pelo fenômeno da morte do corpo deixado na Terra. É que, tendo vivido uma existência inteiramente devotada aos interesses da
matéria, sem se preocuparem com o seu regresso ao mundo espiritual, estas almas ao se desligarem do corpo pelo fenômeno da
morte, não conseguem raciocinar sobre a sua verdadeira situação.
Os seus Guias espirituais carregam-nas carinhosamente para o seu
plano espiritual e ali as depositam, entregues, por assim dizer, ao
tempo que as fará despertar. Uma vez despertadas, porém, ao
fim de maior ou menor período de adormecimento, a primeira
preocupação destas almas é saber onde estão, como foram levadas para ali, manifestando o ardente desejo de voltar para casa, o
lar que deixaram na Terra, para se reunirem aos seus. Este fato
produz cenas às vezes comoventes, principalmente a partir do
momento em que se lhes diz ser isso impossível em face de sua
situação de desencarnadas.
Há nisto um maior ou menor sofrimento moral, que poderia
ser evitado se aquelas almas tivessem cultivado na Terra o hábito
da oração diária à Divindade na hora de deitar. Este hábito é que
contribui para a iluminação das almas encarnadas e lhes permite
realizarem um desligamento do corpo absolutamente consciente
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de si mesmas, e reingressarem no seu plano de vida espiritual com
toda a tranqüilidade. O hábito da oração e da meditação representa para as almas que o adotam, um grande sentido de bemestar enquanto na Terra, do qual resulta inclusive o afastamento
de numerosos problemas ao longo de sua trajetória terrena. É
por tal motivo que o Senhor insiste em Suas Mensagens para que
todos os homens e mulheres se habituem a essa prática, pelo grande bem daí resultante, não só enquanto na Terra como também
por ocasião do seu regresso ao mundo espiritual. O homem como
a mulher que oram à Divindade por hábito diário, ostentam em
sua aura uma pequena lâmpada permanentemente acesa, a qual
indica às almas desencarnadas (Espíritos) o grau de sua elevação
na escala espiritual. Encontram-se na Terra numerosas almas cuja
lâmpada projeta uma tão forte luminosidade que nos permite identificar nelas, almas de grande evolução incumbidas de determinadas missões do Senhor no meio terreno. Eis o motivo do Senhor
Jesus insistir na prática da oração diária à Divindade, pelo bem que
essa prática acarreta às almas que a adotam. Paralelamente, a prática da oração à Divindade proporciona às almas que oram um
sem número de facilidades em sua vida terrena, que elas próprias
estão em condições de identificar. É que a prática da oração diária,
além de avivar cada dia mais a luminosidade de sua lâmpada, também aumenta o poder de sua fé, o que muito vale na vida de todas
as almas. E uma alma que dispuser de um respeitável poder de fé
em seu coração, estará habilitada a superar todos os obstáculos
que ocorrem naturalmente à vida de todas as almas na Terra.
O Senhor Jesus deseja dizer ainda aos Seus estimados leitores
que está no interesse de cada um empenhar-se na conclusão do
seu aprendizado terreno ainda neste fim de século, embora a
vivência de muitos ainda se prolongue pelo novo século. O Senhor Jesus deseja confiar tarefas a alguns milhares de almas encarnadas que se apresentarem dignas de recebê-las, e nisso muito se
empenha o Senhor em poder contar com o maior número possível. E que tarefas secretas serão essas? - É natural que essa indagação se faça. O Senhor Jesus esclarece que essas tarefas consistem
em determinadas almas se constituírem pela sua moral, pelos seus
atos e atitudes, autênticos porta-voz do Senhor na Terra, colaborando eficientemente com o Senhor no progresso de outras almas.
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A função das almas porta-voz é muito ampla, e muito fácil de
desempenhar. Sucede freqüentemente encontrarem-se várias criaturas reunidas a tratar de assuntos diversos. Se entre elas se encontrar uma alma porta-voz do Senhor, ela receberá em dado
momento uma inspiração do Senhor Jesus, inspiração logo
identificada pela alma com a lembrança do Senhor, e intervirá na
conversa de maneira tão clara, tão positiva, que às demais parecerá realmente uma idéia inspirada. Outro caso. Encontram-se reunidos vários indivíduos empenhados em discussão deste ou daquele
assunto que os mesmos elevaram ao paroxismo, podendo resultar em possível conflito. Existindo presente uma alma porta-voz
do Senhor ela só terá que elevar mentalmente um pedido ao Senhor Jesus no sentido de pôr fim à discussão. Esta alma verá ao
cabo de poucos instantes que a discussão se acalmou com a mesma facilidade com que uma vasilha de água fria extingue uma
fervura. Vê-se pelos dois exemplos que aí ficam todo o valor das
almas se prepararem para a bela tarefa de se tornarem porta-voz
do Senhor Jesus na Terra. Ê muito importante para os continuados
êxitos destas almas que as mesmas guardem s6 para si esta bela
faculdade que o Senhor lhes conceder, o que as levará a apurá-las
cada vez mais. Uma alma que se tornar porta-voz do Senhor na
Terra, terá tantas oportunidades de prestar serviço ao Senhor, que
ao desencarnar se surpreenderá com a recompensa que a espera
no mundo espiritual. O Senhor Jesus encarece, pois a preparação
do maior número de almas para esta especialidade em todas as
regiões, cidades, vilas e povoados, porque em todos esses lugares
há de haver necessidade de alguém para receber e transmitir a
Sua Palavra em numerosas ocasiões. Em seguida o Senhor Jesus
dirá o que deve ser feito pelas almas que desejarem candidatar-se
à condição de porta-voz do Senhor na Terra. Para isso as almas
prepararão o seu desenvolvimento espiritual mediante a leitura,
por exemplo, das obras que constituem a Grande Cruzada de
Esclarecimento e mais a Vida de Jesus ditada por Ele mesmo, a fim
de se ilustrarem com a palavra iluminada vinda do Alto. A leitura
atenta destas obras projetará uma intensidade luminosa nas almas, a tal ponto, que isso fará modificar em muitas delas certas
práticas e hábitos do passado, que nenhuma falta lhes farão. Estas
leituras ensinar-lhes-ão muitas coisas úteis existentes no mundo
espiritual, o que as engrandecerá desde logo aos olhos do Senhor.
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O prosseguimento daquelas leituras levará as almas a concluir que
só então começaram a viver verdadeiramente na Terra, porque
passaram a viver em harmonia com as leis espirituais, as leis divinas. Estas leituras desenvolveram nas almas, paralelamente, o índice mediúnico que até então desconheciam, o qual lhes permitirá o contato a qualquer hora com as Forças Superiores, o Senhor
Jesus inclusive, de quem se tornaram porta-voz na Terra, sempre
que a voz do Senhor Jesus se tornar necessária. Vede, estimados
leitores, mais um mundo de alegrias à vossa disposição.

Sede diligente no que vos diz o Senhor, para que vossa alegria seja completa.
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
82 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 21-3-1971
Rio de Janeiro - Brasil
IMPONENTES FESTIVIDADES NA PASSAGEM DO SÉCULO – O SENHOR ESTARÁ PRESENTE – BOA PARCELA DAS
ALMAS ATUALMENTE ENCARNADAS PARTIRÁ ANTES – ALMAS QUE SERÃO ABRAÇADAS PELO SENHOR – BELOS EXEMPLOS DO SERVIÇO DIVINO
OS DIAS FINAIS do século em curso hão de ficar gravados na
História da Terra, como jamais se verificou em toda a existência
deste pequeno planeta. A passagem do século despertará por toda
parte uma alegria jamais sentida pela humanidade terrena, o que
se dará em face das esperanças de todos no século XXI. Surgirão
festas com alguns dias de antecedência em todas as nações, cidades, vilas e também nos campos, cujas populações depositam alentadoras esperanças no novo século. Já terão ocorrido importantes
fenômenos a revolver numerosas elevações terrenas, oferecendo
ao homem extensas áreas de cultura agrícola em toda parte.
O Senhor Jesus acompanhado das Forças Superiores estará
presente no solo terreno para se certificar de que a entrada do
próximo século veio proporcionar realmente à população terrena
aquelas alegrias tão esperadas após um século de sofrimento e
grandes dificuldades para toda população. Para chegar, porém, a
esses longos dias de festividades algo cumpre fazer e é necessário
que seja feito por todos os homens e mulheres do presente. Todos já estão informados da necessidade de estabelecerem contato com a Divindade por meio de oração e meditação na hora de
se deitarem. Esse contato ser-lhes-á de grande importância, não
só no momento passagem do século, como a partir de agora, quando a Terra se encontra em operações transformatórias, e isto tem
relação muito estreita com a vida de todas as criaturas de Deus
que se encontram na Terra. É que das almas presentemente en-
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carnadas, uma boa parcela não esperará a entrada do novo século
em seu corpo atual, e por isso tudo aconselha ao contato diário
com a Divindade desde agora, porque, se deixarem o corpo antes do fim do século em curso, terão oportunidade de presenciar
as festividades do plano espiritual. O contato com a Divindade
equivale para todas as almas encarnadas ao seu alimento diário
para o corpo, tal o efeito produzido nas almas que oram à Divindade. Já foi esclarecido em palavras anteriores que a oração noturna à Divindade tem o mérito de beneficiar as almas que oram e
jamais a Divindade, que não necessita dessas orações. Ela as recebe e transforma imediatamente em luzes para as almas que as
produziram, e essas luzes vão acumular-se no diadema espiritual
de cada uma. Claro fica, por conseguinte, que o hábito das almas
entrarem em contato diário com a Divindade é um hábito de interesse próprio, do qual resultará a maior iluminação das almas ao
chegarem de regresso ao mundo espiritual. Nunca será demasiado repisar neste assunto para o maior esclarecimento das almas
encarnadas, em face de certa crença de que as orações beneficiam a própria Divindade. A verdade é que a Divindade não necessita de orações para si mesma, portanto sendo já Divindade, é
sinal de que já atingiu o grau mais elevado do mundo espiritual.
Portanto, as orações que da Terra lhe são enviadas, a Divindade as
transforma imediatamente em luzes e bençãos para as almas que
oram, as quais se instalam no diadema espiritual de cada uma.
O Senhor Jesus deseja divulgar através desta Mensagem um
assunto inteiramente novo na Terra, o qual muito deverá interessar aos leitores de Suas Mensagens. É o que diz respeito à entrada
no mundo espiritual das almas que na Terra se dedicaram com
amor ao cumprimento de alguma missão de serviço divino, e regressaram ao mundo espiritual portadoras de grande luminosidade.
Muitas almas vivem presentemente na Terra devotadas ao serviço
divino por uma decisão espontânea que elas cumprem com
devotamento. Ao chegarem de regresso ao mundo espiritual estas
almas logo se destacam entre a multidão de outras almas também
recém-chegadas. As Entidades incumbidas da tarefa de recepção
logo selecionam as almas portadoras de grande luminosidade, e as
reunem à parte para serem apresentadas ao Senhor Jesus que
deseja abraçá-las e felicitá-las pessoalmente pela encarnação em
que souberam distinguir-se na prática do amor ao semelhante. O
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Senhor abraça carinhosamente cada uma das almas levadas à Sua
presença, e o Senhor, Ele próprio, coloca em cada uma o belo
galardão de luzes espirituais a que fizeram jus, o que o Senhor
Jesus faz com grande alegria.
Numa das últimas ocorrências desta natureza o Senhor resolveu interrogar algumas das almas ali presentes e assim falou:
– Dize-me, minha filha, em que consistiu o teu devotamento
ao serviço divino na Terra, que tão belas luzes produziu?
A alma bastante confusa para responder à pergunta do Senhor, assim começou:
– Senhor Jesus, eu devo declarar que o que eu fiz foi tão simples e natural, que me surpreendo com tão bela retribuição. Eu
encontrava diariamente no meu caminho para o trabalho, várias
crianças mal vestidas e sem escola, o que seriamente me entristecia. Um dia combinei com meu marido, fundarmos um pequeno
grupo escolar bem próximo à residência daquelas crianças, onde
eu passei a dar aulas das sete às nove horas da manhã, porque eu
entrava na repartição às onze horas. A princípio eram apenas meia
dúzia de crianças a freqüentar o grupo. O número, porem, aumentou a tal ponto que eu resolvi dar um segundo turno à noite
para as crianças maiores. Os dois turnos chegaram a somar vinte
e oito crianças, as quais nós supríamos de livros e daquilo que elas
não podiam adquirir. Nosso trabalho tornou-se conhecido das autoridades, as quais resolveram oficializar a escola em benefício das
crianças. Meu exemplo foi seguido por outras pessoas de boa
vontade que fundaram grupos iguais. Foi apenas isso o que eu fiz,
Senhor Jesus, e bem pouco foi para merecer tão bela recompensa.
– Minha filha - disse-lhe o Senhor – a grande valia do teu ato
reside na espontaneidade de tua iniciativa e do grande bem que da
mesma resultou para aquele grupo de crianças que ensinaste a ler
e contar. Eu te declaro que entre elas encontram-se alguns Espíritos evoluídos a quem iniciaste nas letras e que se destinam a grandes coisas na Terra. Sem a tua iniciativa eles permaneceriam analfabetos, e certamente perderiam a encarnação. O teu trabalho,
pois, foi altamente meritório, minha filha muito estimada.
– E tu, minha outra filha - disse o Senhor dirigindo-se a outra
alma do grupo - o que fizeste de bom na Terra para te apresentares assim tão belamente luminosa?
– Eu, Senhor meu, muito pouco fiz no meu entender. Estas
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luzes que recebi devem representar a generosidade dos meus
superiores espirituais. Eu não me dediquei a ensinar a ler as crianças, por falta de aptidões para isso. Minha grande alegria era visitar
diversos lares pobres aos domingos de manhã e ensinar as crianças a rezar. Eu entendia que as crianças que aprendem a rezar
aprendem também a firmar a fé nos seus corações, o que as fará
afastar-se dos maus atos e maus caminhos. Eu ensinei mais de
duas centenas de crianças a amar a Deus e a Nossa Senhora, através da religião, procurando encaminhá-las na fé cristã, o que espero ter conseguido. Tive a satisfação imensa de encontrar, pelos
anos afora, crianças que eu ensinei a rezar, e desejaram beijar-me
a mão em plena rua, já então rapazes e moças feitos. Isto constituiu para mim a maior recompensa que eu podia receber na Terra. Esta vossa recompensa, Senhor Jesus, excede toda a minha
expectativa, dada a espontaneidade daquela minha atividade.
– Fala agora tu, filha querida - disse o Senhor dirigindo-se para
outra alma do grupo. Em que consistiu a tua atividade benéfica no
solo terreno?
– Eu, Senhor Jesus, muito pouco fiz para merecer tão belo
galardão. Minha atividade eu a dividia em duas partes: vestuário e
alimentos. Era tão grande a pobreza bem perto de minha moradia, que eu resolvi fazer pequenas costuras para as crianças de
ambos os sexos, e as levava nos domingos pela manhã aos casebres, acompanhadas de alguns quilos de alimento essencial. Era
tão grande a alegria das mães, que as lágrimas lhes molhavam o
rosto à minha chegada. Eu seguia um programa semanal, visitando
ora um ora outro casebre, sendo recebida pelas crianças com
inesquecível demonstração de alegria. Ao todo eu visitava trinta
casebres por mês. Minha alegria era tão grande nestas visitas, que
isso me compensava de todo o meu trabalho e gastos. Depois
adoeci e regressei a este plano, muito preocupada com a situação
de toda aquela boa gente.
– Tu foste na Terra, minha filha, uma das muitas mãos da Divina Providência, assim como todas estas nossas queridas irmãs.
O Senhor abraçou ternamente todas as almas presentes.
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Os que se dedicam com amor ao bem dos necessitados regressam ao Espaço portadores de grande luminosidade.
É pela prática da caridade e da oração que percebemos em tudo a Força
Amorosa do Criador.
O contato com a Divindade equivale ao alimento diário para o corpo.
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
83 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 27-3-1971
Rio de Janeiro - Brasil
SEIS BILHÕES DE ALMAS NA TERRA – CRUZADA DE ENSINAMENTOS – ÚNICA FORTUNA A CONDUZIR – COMBATE
AOS ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS – O MAIS BELO E ÚTIL
ENSINAMENTO – PURGATÓRIO, CÉU E INFERNO, CRIAÇÕES
FANTASIOSAS
OS ACONTECIMENTOS em curso neste mundo terreno hão
de ficar gravados na História da Terra, como uma de suas fases
mais importantes desde que este planeta recebeu os primeiros
seres humanos, necessitando agora de algumas modificações para
melhor servir à sua população crescente. O Senhor Jesus deseja
oferecer condições favoráveis de vivência a cerca de seis bilhões
de almas encarnadas até o fim do próximo século, tal é o número
de almas a constituir a população terrena. Para que esse número
de seres humanos aqui possa viver, tornou-se necessário modificar a superfície do planeta em várias regiões, conforme foi dito e
repetido em Mensagens anteriores, e nos livros que constituem a
Grande Cruzada de Esclarecimento, já bastante divulgados. Tal
modificação uma vez concluída deixará o planeta em condições
de proporcionar aos seres humanos tudo quanto possam necessitar para uma vivência tranqüila, com real aproveitamento para o
seu progresso espiritual.
O Senhor Jesus deseja esclarecer alguns leitores a respeito da
Sua Cruzada de Esclarecimento, constante das obras ditadas por
Seus emissários Thomé, Paulo de Tarso, aqueles que ditaram os
cinqüenta capítulos do livro Vida Nova e o Corolarium ditado por
sua Mãe Excelsa. A deliberação do Senhor Jesus de trazer à Terra
aquela Cruzada de Esclarecimento, resultou da observação feita
no solo terreno em torno dos ensinamentos ministrados pelos
diversos credos religiosos aos seus adeptos ensinamentos falhos
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precisamente naquilo que os deveria constituir. Constatada esta
falha em matéria de ensinamentos religiosos os quais se circunscrevem aos imperativos da vida material, deliberou o Senhor Jesus mandar preparar aquela série de conselhos e ensinamentos
ditados pelos Seus emissários, para ajudar as almas encarnadas no
seu esforço em prol do engrandecimento espiritual.
Sabendo-se que todos os homens e mulheres são Espíritos
encarnados com a finalidade de adquirirem novos focos de luz
espiritual é necessário dizer-lhes que ao fim de sua presente vivência
na carne, eles regressarão ao plano espiritual a que pertecem,
donde vieram à Terra. E dizendo-lhes o que aí fica, é necessário
acrescentar que todo o esforço que fizerem no sentido de se engrandecerem materialmente pela aquisição de bens de fortuna ou
entesouramento de dinheiro, esse esforço em nada poderá contribuir para a sua elevação e felicidade espiritual. A única fortuna
que os seres humanos podem conduzir ao se despedirem do corpo físico, é o maior ou menor volume de bençãos e luzes que
houveram conseguido incorporar ao seu patrimônio espiritual.
Outra observação feita pelos emissários do Senhor ao meio
terreno, em relação aos diversos credos religiosos, é o empenho
de quase todos em combater os ensinamentos espirituais, por
contrários aos seus interesses religiosos. Para esclarecer devidamente este ponto, foi que o Senhor Jesus enviou à Terra os luminosos Espíritos que ditaram as obras da Sua Grande Cruzada de
Esclarecimento, as quais o Senhor gostaria de ver difundidas por
toda a superfície terrena. O mais belo e mais útil ensinamento que
se poderá levar a todos os homens e mulheres é dizer-lhes que
todos hão de regressar um dia ao plano espiritual de onde vieram
à Terra, e tal seja o grau de esclarecimento espiritual que aqui
tiverem alcançado, o mesmo irá determinar o plano espiritual no
qual passarão a viver. Passaram já, e muito longe vão, os tempos
em que se ameaçava com o purgatório ou inferno, as almas que
na Terra procuravam cumprir a sua encarnação. Já sabem hoje
em dia que tanto o purgatório como o inferno não passavam de
criações fantasiosas para atemorizar as almas encarnadas. O que
existe há milênios de milênios são apenas estágios no mundo espiritual nos quais passam a viver as almas cuja vibração espiritual
com eles se harmonize, até que, pelo seu esforço de aprimoramento possam ascender a planos mais harmoniosos e felizes. Di-
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zer-se às almas de boa fé que um inferno de chamas as poderá
tragar ao regressarem da Terra, é induzir em erros essas almas,
ao mesmo tempo que mal julgar toda a grandeza do Criador que
é todo Bondade, Amor e Caridade. Como haveria o Criador de
permitir que uma idéia criada por Ele na Mente Divina, vivendo a
sua vida evolutiva através dos vários milhões de anos, fosse condenada ao fogo eterno do chamado inferno, por não ter sabido orientar-se numa de suas encarnações? Nada disso, estimados leitores. O caminho das almas faltosas é bem outro, conforme já foi
dito em Mensagens anteriores. O caminho a ser seguido no mundo espiritual pelas almas que faliram moralmente em sua vida
terrena, por haverem cometido falta grave contra as leis divinas,
será em direção ao outro planeta de nível bastante inferior a Terra, no qual, em contatos com elementos de sua força moral irão
pulir as arestas que ainda possuem, até que possam voltar a Terra,
se tal lhes for permitido. Isto pode ser tão triste e desagradável
para as almas que em tal circunstância se encontrarem, que todas
certamente prefeririam voltar ao seu passado na Terra para seguirem caminhos melhores. O Senhor Jesus chama a atenção das
diversas religiões existentes na Terra, para que reformem a base
de seus ensinamentos, para bem esclarecerem os seus adeptos
quanto às conseqüências dos respectivos atos. Reformem a base
de seus ensinamentos para dizerem aos seus adeptos que não se
vive uma vez, mas centenas de milhares de vezes, até que possam
alcançar a desejada redenção espiritual. Reformem os seus
ensinamentos, para dizerem aos seus adeptos que todos eles são
Espíritos reencarnados em busca de novos focos de luz espiritual,
os quais só poderão alcançar através da prece e da meditação
diária, e pela prática de obras meritórias em favor do semelhante.
E quanto ao céu? - poderá desejar indagar algum dos estimados, leitores. O céu é igualmente o produto da mesma idéia
fantasiosa que criou o purgatório e o inferno. A idéia do céu foi
criada para assinalar às almas encarnadas o lugar mais belo, mais
luminoso e mais feliz a ser alcançado por quantas conseguissem
viver uma vida de real pureza, iluminada com orações diárias à
Divindade. O que existe de fato, no mundo espiritual em tal sentido, é um plano da mais alta vibração espiritual, habitado por uma
categoria de almas que souberam viver uma vida justa, de paz e
harmonia consigo mesmas. A este plano são encaminhadas às al-
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mas que aqui viveram sua existência dentro de uma linha da mais
perfeita moral, e se dedicaram em suas possibilidades, a ajudar e
servir aos seus semelhantes. Não é a condição material por mais
sólida que recomenda as almas à vivência espiritual naquele plano
altamente iluminado. Muitas almas que vivem na obscuridade
terrena, portadoras de um patrimônio milenar de boas obras no
serviço divino na Terra, têm lugar assegurado naquele plano que
designais de céu, no qual vive o Senhor Jesus e todas as Entidades
da Sua Corte.
O desejo do Senhor Jesus é que todas as almas presentemente
encarnadas se preparem desde agora para se tornarem também
habitantes do Seu luminoso plano no mundo espiritual. Isto dependerá apenas da determinação de cada uma em seguir os conselhos e ensinamentos que o Senhor vem ditando em Suas Mensagens, no que não haverá nenhuma dificuldade. Habituando-se a
orar diariamente a Divindade e procurando pautar os atos de sua
vida material dentro dos princípios estabelecidos nas leis divinas,
todos os homens e mulheres do presente encontram-se habilitados a viver no próprio plano do Senhor Jesus ao se despedirem
do seu corpo atual. Difícil isto? Absolutamente, estimados leitores. O vosso passado multimilenar, vivido em circunstâncias as mais
diversas, nas quais tereis sido, por exemplo, mineiros, agricultores, soldados, marinheiros, pescadores, escravos muitos de vós,
operários em várias especialidades, alguns que foram médicos,
homens da lei, juízes, políticos, trabalhadores anônimos, tendo
percorrido a escala acima e ainda outras, o Senhor Jesus vos declara que vos encontrais em situação de poderdes alcançar o Seu
plano de vida, aquele desejado céu das religiões terrenas, com o
mínimo de vosso esforço. Como proceder? Muito facilmente. Inicialmente procurai conhecer as obras da Grande Cruzada de Esclarecimento, cuja leitura de certo vos empolgará pelo muito que
vos ensinará, as quais desejareis reler muitas vezes. Estas obras
vos esclarecerão de tal maneira acerca da vossa vida espiritual,
que de certo passareis a viver na realidade esse tipo de vida ainda
com os vossos pés no solo firme da Terra. Vossas almas se hão de
regozijar com a leitura daquelas obras, cujos conselhos e
ensinamentos serão para elas a recordação de quanto aprenderam no mundo espiritual para praticar na Terra. Não tendo tido
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oportunidade de ouvir das religiões terrenas o que nas citadas obras
se encontra, eis por que até hoje se encontram muitas almas vivendo uma vida instintiva, isoladas do contato com as Forças Superiores, a Divina Providência. Mas ainda é tempo de começar,
estimados leitores.
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VA ORDEM DE JESUS
NOV
84 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 28-3-1971
Rio de Janeiro - Brasil
OS DOIS ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS ÀS ALMAS QUE
REGRESSAM DA TERRA – COMO ADQUIRÍ-LOS – POR QUE
PERMANECEM DESENCARNADAS NO SOLO TERRENO MILHARES DE ALMAS: FALTA-LHES LUZ E FÉ – A ESCOLA DA
FÉ
PARA PODEREM OS HOMENS e as mulheres compreender
devidamente o valor dos ensinamentos, conselhos e sugestões
trazidos pelo Senhor Jesus através de Suas Mensagens, será necessário que uns e outras façam uma pausa em suas atividades da
vida material, e pensem um pouco no seu regresso ao mundo espiritual, de onde vieram para a Terra. Façam então essa pausa nas
suas preocupações de todas as horas e meditem um pouco no
momento de se despedirem do corpo e regressarem ao seu plano de vida espiritual. Lembrem-se do viajante ou do turista em
vésperas de empreender viagem ao estrangeiro, necessitando de
prover-se de quanto possa vir a necessitar sobretudo da moeda
que tudo lhe facilitará no país que pretende visitar.
Tanto o viajante como o turista, informaram-se minuciosamente
das condições que irão encontrar em seu itinerário e trataram de
se preparar para cumpri-las. O regresso das almas encarnadas ao
seu plano de vida espiritual requer a mesma preocupação de todas enquanto no corpo, preocupação muito mais fácil de realizar
do que a do viajante ou do turista. Os elementos principais que
uma alma precisa adquirir enquanto no corpo são apenas estes
dois, e bem fáceis de adquirir, fé e luz espiritual. Adquirindo a fé, as
almas encontrar-se-ão munidas do principal elemento, aquele que
lhes permitirá desferir vôo em direção do seu plano de vida no
Além. A fé, já foi dito em Mensagem anterior, é o combustível que
acionará o vôo da alma ao se despedir do corpo que construiu e
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usou na Terra. Como, entretanto, necessitará de orientar-se nesse vôo, a alma precisa de luz espiritual, um elemento que não se
compra com o dinheiro nem se toma de empréstimo. Cada alma
encarnada deve, por isso, alimentar a preocupação diária de aumentar a própria luz espiritual para poder orientar-se no vôo a
desferir ao separar-se do corpo.
Todas as almas que se encontram na Terra em mais uma reencarnação, sabem perfeitamente do que aí fica, porque essa particularidade foi por elas estudada no Alto, enquanto aguardavam
sua oportunidade de reencarnar. O assunto está, porém, olvidado
em sua memória física, e só pode ser despertado por meio de
alguns minutos de meditação diária. O Senhor Jesus tem abordado
suficientemente a necessidade das almas encarnadas se habituarem
à oração e meditação diária, exatamente para aumentarem a sua
luminosidade. Este ato reverte realmente em luz para as almas
que oram, cujo valor bem hão de apreciar em dado momento de
sua vida. A razão de se encontrarem almas desencarnadas aos milhares se movimentando no solo terreno, sem possibilidade de desferirem aquele vôo em direção ao plano espiritual a que pertencem, reside precisamente na ausência dos dois elementos fundamentais para isso: a fé no coração e a luz espiritual. Sabem, porém,
as Forças Superiores que são a própria Divina Providência, que
uma razão existe para a permanência desses milhares ou milhões
de almas no solo terreno, após haverem-se desligado do corpo.
Essa razão reside na falta de ensinamentos espiritualistas por parte das religiões terrenas, que nada sabem em relação à vida espiritual. Não é suficiente ensinar aos homens e mulheres adeptos
desta ou daquela religião que procedam corretamente em suas
vidas para merecerem o céu quando a morte chegar. Suficiente
não é também amedrontar os adeptos com os sofrimentos do
purgatório ou com as chamas do inferno segundo as infrações
cometidas contra as leis divinas. Estes argumentos tiveram a sua
época de influência sobre os seres humanos, sobretudo nos primeiros séculos da era cristã, quando a população terrena ainda se
encontrava em certo grau de obscuridade acerca da vida espiritual.
Hoje, porém, tais argumentos estão superados, nenhuma influência exercendo sobre as mentes humanas. Chegaram, pois, os tempos de falar claro ao coração de todos os seres humanos, dizendo-lhes tudo quanto à vida espiritual. Sabendo as almas encarna-
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das que sua vivência no solo terreno está limitada a apenas poucas
dezenas de anos, ao fim dos quais deverão regressar ao lar que
deixaram no seu plano em determinada região do mundo espiritual, as almas logo passam a preocupar-se com o fato, e tratarão
de procurar conhecer todos os detalhes a respeito.
O atraso espiritual em que se encontra parte da população
atual da Terra é devido à falta de conhecimento das leis divinas,
sua ação e reação mantendo-se numa situação de quase indiferença a essas leis. O fato é tão alarmante que se tem verificado
encontrarem-se até magistrados dos mais austeros em oposição
aos ensinamentos espirituais, porque a religião que professam sustenta a inexistência do Espírito. Homens desta categoria, habituados ao estudo e aplicação das leis humanas por dever de profissão,
sustentam com a sua religião que o Espírito não existe, e muito
menos a possibilidade de intercâmbio entre os seres humanos e os
seres espirituais. E se, portanto, até magistrados se conservam
ignorantes das leis espirituais e seu intercâmbio com seres humanos, não é de surpreender que outras, grandes camadas da população pensem desta mesma forma.
É, por conseguinte, necessário dizer bem alto e claro ao ouvido espiritual de todas as almas encarnadas que elas são Espíritos
vindos do mundo espiritual, e daqui hão de regressar um dia ao
plano de onde vieram. É preciso dizer ainda, a todas a almas encarnadas, que sua vinda à Terra não consistiu em juntar bens de
fortuna nem entesourar dinheiro, mas sim, e unicamente, em se
aprimorarem moralmente o quanto puderem, e angariar novas
luzes para o seu diadema espiritual. Estes os dois grandes objetivos a serem perseguidos pelas almas encarnadas: aprimorar-se
moralmente, o que redundará na implantação da fé em seu coração, e adquirirem novos focos de luz para si próprias. Para que as
almas possam encontrar o roteiro necessário que lhes permita,
ou que as ajude a alcançar estes objetivos, bastar-lhes-á tomarem
contato com as obras da Grande Cruzada de Esclarecimento enviada pelo Senhor Jesus à Terra, nas quais encontrarão todos os
ensinamentos de que necessitarem. Recomendado lhes é, também, a aproximação de alguma organização espiritualista onde
aquelas obras sejam lidas e divulgadas, do que resultará talvez uma
melhor compreensão do assunto.
O que não é mais possível ao homem nesta altura do século,
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é conservar-se confinado entre o trabalho e as diversões pagãs,
nas quais a personalidade espiritual muito sofre e se atrasa. Disponha-se o homem de qualquer categoria a dedicar de uma a duas
horas diárias à leitura das melhores obras espiritualistas com o
mesmo cuidado e interesse como se aguardasse um chamado de
regresso ao mundo espiritual para dentro de alguns dias. Assim
procedendo, estará o homem se ilustrando espiritualmente, por
mais alta e aprimorada que seja a sua cultura material. Para entrar
no mundo espiritual a única cultura que pode proporcionar às almas uma situação de grande tranqüilidade, felicidade e bem-estar,
é o conhecimento das leis espirituais ou divinas, e sua perfeita aceitação pelas almas.
A propósito o Senhor Jesus passa a narrar sucintamente um
fato bastante expressivo. Partira da Terra uma alma que se tornara notável pelo seu saber, pela sua cultura, tendo sido figura das
mais notáveis em várias reuniões internacionais, como representante do seu país. Esta alma possuía uma inteligência das mais notáveis, a qual lhe havia permitido aprender idiomas a sós, para entender e responder a todos os apartes que lhe fossem dirigidos.
Trata-se, como se vê, de uma alma realmente extraordinária por
sua inteligência, assim venerada pelos seus compatriotas. Esta alma
desencarnou, foi conduzida carinhosamente ao mundo espiritual
onde muito se admirou ao constatar a perfeita organização lá existente. Verificando que entre o grande saber adquirido na Terra,
faltava-lhe algo de que não podia prescindir, solicitou aos seus
amigos espirituais que lhe permitissem adquirir esse algo que lhe
faltava. Disse-lhe então um dos seus Guias espirituais.
– Meu filho, a fé não se adquire assim rapidamente. A fé é
uma plantinha muito tenra cuja semente deve brotar no íntimo de
cada um. Para adquirires, pois, a fé, como tanto desejas, necessitas de ingressar numa das escolas especializadas existentes neste
plano. Eu acredito que, com a poderosa inteligência que possuis,
bem depressa lograrás adicionar a fé aos teus vastos conhecimentos.
A alma aceitou, agradecida, o conselho do seu Guia espiritual
e passou a freqüentar a escola da fé. Lá foi encontrá-la, anos mais
tarde, um admirador seu conterrâneo, que muito se surpreendeu
ao encontrar o amigo como aluno da escola primária da fé. Disselhe, porém, o amigo:
– Eu tive necessidade de me matricular nesta escolinha, por
haver verificado que todo aquele meu saber sem a iluminação da
fé, de nada valia neste mundo espiritual.
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VA ORDEM DE JESUS
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85 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 3-4-1971
Rio de Janeiro - Brasil
UMA NOVA LUZ SE DERRAMA SOBRE A POPULAÇÃO
TERRENA – AS VERDADEIRAS NECESSIDADES DOS SERES
HUMANOS – CESSARAM AQUELES TEMPOS – ENSINAMENTO DE GRANDE VALIA – INTERDEPENDÊNCIA UNIVERSAL
– ESTADO DE PERFEITA HARMONIA E FELICIDADE
A GRAÇA DE NOSSO SENHOR JESUS se derrama por toda
a população da Terra, como uma nova luz destinada a esclarecer
as almas encarnadas acerca de sua verdadeira finalidade nesta nova
vinda ao solo terreno. O Senhor Jesus irradia igualmente a Sua divina luz às almas de boa vontade, desejosas de adquirir novas luzes
espirituais em sua peregrinação atual pelos caminhos terrenos.
Mas o Senhor Jesus, empenhado como se encontra em ajudar o
progresso de todas as almas, ainda vem ditar essas Mensagens na
Terra, para que a Sua palavra possa ser lida e entendida por toda
a população deste pequeno mundo terreno, quaisquer que sejam
os credos religiosos.
O Senhor Jesus deseja contribuir para o progresso espiritual
de todas as almas nestes dias finais do século, em face do que
certamente sucederá àquelas que permanecerem na ignorância
de quanto lhes cumpre fazer em seu próprio e exclusivo benefício. O mundo espiritual encontra-se igualmente voltado para a
Terra, atento às verdadeiras necessidades dos seres humanos, tão
preocupados se encontram com interesses materiais que bem pouco
ou nada poderão ajudá-los no seu verdadeiro interesse espiritual.
Cessaram os tempos em que permitido era aos seres humanos viver a vida a seu bel-prazer, inteiramente despreocupados do
seu progresso espiritual. Para os atuais ocupantes da Terra, isto
não é mais possível em face das profundas modificações que estão sendo introduzidas na vida deste planeta. A Terra, já foi dito
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antes, está vivendo também uma fase de transição de planeta
materializado para planeta espiritualizado, a fim de que possa receber e abrigar alguns milhões de almas bastante evoluídas, que
no mundo espiritual se preparam para reencarnar. É necessário,
então, que as almas presentemente encarnadas que tiverem condições de acompanhar a nova onda de vida terrena, tratem de
apurá-las através dos conselhos e ensinamentos que o Senhor Jesus está divulgando em suas Mensagens, para que possam permanecer em meio ao novo ambiente em formação na Terra. Sabe o
Senhor Jesus que em cada grupo de cinco pessoas, três pelo menos possuem adiantamento espiritual suficiente para acompanhar
a nova onda de vida, e somente, de sua vontade e determinação
dependerá nela enquadrar-se desde agora. Quer dizer que nada
menos de sessenta por cento das almas, presentemente encarnadas, possuem aquelas condições mencionadas pelo Senhor
em Mensagem anterior, para, ao regressarem ao mundo espiritual,
poderem constituir-se Guias espirituais das almas em vésperas de
reencarnar. Este esforço do Senhor Jesus em esclarecer as almas
encarnadas a respeito do futuro que no Alto as aguarda, deve ser
recebido como a maior ajuda que poderiam receber do Senhor
no cumprimento dos objetivos que as trouxeram à Terra no século em curso.
Deseja o Senhor Jesus esclarecer ainda as almas encarnadas,
que toda a vida universal de todos os seres é um misto de dependência e independência a que todas as almas estão sujeitas. Se vivendo a sua vida na Terra as almas se julgam independentes porque
podem vivê-la ao seu inteiro livre arbítrio, elas estão estreitamente
ligadas por laços de fraternidade a todas as outras que vivem neste
e em outros mundos do Universo, como seres criados e desenvolvidos sob a égide do Criador. Sabendo desta profunda verdade,
bem farão as almas encarnadas na superfície da Terra em estender as suas orações a todos os seres do Universo, e particularmente a todas as almas que se encontram na Terra. Os efeitos
produzidos pelas orações deste tipo, elevadas pelas almas terrenas,
são de incalculável valor para todas elas, beneficiando-as em todos os sentidos. A vibração produzida pelas orações destinadas a
abranger todos os seres da criação, multiplica-se em luzes e
bençãos para a fonte emissora, elevando-a rapidamente ao grau
mais elevado de sua escala espiritual.
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É este um ensinamento que cumpria às religiões terrenas ministrar aos seus adeptos desde os primeiros anos de vida, a fim de
neles formar uma base filosófica da maior solidez, a respeito da
vida terrena. O Senhor Jesus acredita que tal não tem sido feito,
entre outros, pelo motivo de que os dirigentes das várias religiões
terrenas ainda desconhecem estes princípios. Eles, porém, são
verdadeiros, e devem ser conhecidos de todas as almas encarnadas pela grande ajuda que lhes proporcionarão à sua evolução.
Sabendo uma alma encarnada que a sua felicidade se encontra
estreitamente ligada ou dependente da felicidade de todas as demais almas suas contemporâneas, isto as incentivará a orar também por elas e igualmente por todos os seres do Universo. Desta
maneira as almas encarnadas estarão construindo e reforçando a
sua felicidade com a satisfação de estarem ajudando a felicidade
de suas irmãs em todos os mundos do Universo.
Esta maneira de orar consistirá ainda numa retribuição das
orações proferidas pelas populações de vários mundos mais evoluídos do que a Terra, onde constitui antigo hábito dessas populações orarem por seus irmãos habitantes de outros mundos de
nível mais atrasado, inclusive a Terra. Podeis ficar certos, estimados leitores, que grandes têm sido para vós os benefícios produzidos na Terra pelas orações das populações de outros mundos, já
tendo evitado inclusive cataclismos que para este mundo se encaminhavam e foram desviados. Meditai então no grande poder da
oração quando proferida de coração puro e elevado. E ficai certos de que um certo número de fatos deixam de positivar-se na
vida de muitos seres humanos em virtude de orações proferidas
por vós e por outras almas deste e de outros mundos. Está precisamente nestes fatos a linha de dependência existente entre todas as almas do Universo, as quais se protegem a si mesmas, estendendo a projeção a todas as demais. Eis por que o Senhor Jesus
tanto recomenda o hábito da oração noturna ao deitar, cujo efeito as Forças Superiores estendem pelo Universo em fora para
servir, ajudar e proteger a todas as almas necessitadas.
O Senhor Jesus deseja aprofundar um pouco mais o assunto
para o maior esclarecimento de todos os Seus estimados leitores.
O Senhor Jesus lhes dirá então que não existe a verdadeira felicidade individual que não seja decorrente de um estado de alma
absolutamente tranqüilo, resultante da convicção de se encontrar
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a alma em perfeita harmonia com todas as almas do Universo. E
como poderemos nós atingir esse estado? – podereis desejar indagar do Senhor. O Senhor vos esclarecerá que o estado de perfeita harmonia com todas as almas do Universo, adquire-se pelo
hábito da oração seguida da meditação, durante a qual a alma procura entrar em contato com suas irmãs residentes em todos os
mundos, e lhes pede perdão por qualquer ofensas resultantes de
atos ou atitudes impensadas, dos quais sinceramente se arrepende. Este pedido de perdão penetra através do espaço cósmico e
atinge a cúpula de todos os planetas com a rapidez do relâmpago,
lá sendo recebido pelos dirigentes de cada planeta. E certo que o
pedido é prontamente atendido e retribuído com a emissão das
mais puras vibrações de fraternidade enviadas pelos dirigentes de
cada um dos planetas em direção à Terra. Esta vibração, recebida
com grande alegria pela cúpula dirigente da Terra é imediatamente transformada em luzes e bênçãos para a humanidade encarnada, assim beneficiada pelas orações das almas que assim demonstraram o seu espírito de fraternidade universal.
Este é apenas um dos novos ensinamentos até agora só conhecidos pelas almas iniciadas nos Mistérios da Criação, em número infelizmente ainda bastante reduzido. Mas o Senhor Jesus
deseja divulgar o assunto a todas as almas presentemente encarnadas, para que as mesmas possam dar às suas orações o caráter
universal, beneficiando com elas todas as populações dos demais
planetas. Este conhecimento representa para as almas que dispensarem sua atenção, o que as mesmas só aprenderiam em mais
duas encarnações, o que vale dizer, em cerca de trezentos anos.
Ao passo que recebendo-o neste fim de século e usando-o na
prática de suas orações diárias, podem ficar certas de que atingiram um tão elevado grau de desenvolvimento espiritual que verdadeiramente as surpreenderá ao regressarem ao seu plano de
vida no Além.
Fiquem, pois, certos, todos os leitores, de que a sua independência é apenas aparente enquanto na Terra, porque em verdade
nem o Senhor Jesus se julga independente, porque a Sua tranqüilidade e felicidade muito dependem da tranqüilidade e felicidade
de todos vós. Empenhai-vos então em estender as vossas orações aos vossos irmãos viventes em todos os mundos do Universo, e deles recebereis em retribuição a sua vibração de fraternidade,
amor e felicidade.
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VA ORDEM DE JESUS
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86 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 4-4-1971
Rio de Janeiro - Brasil
ADIANTAMENTO NOTÁVEL NA VIDA HUMANA – MODIFICAÇÕES SUBSTANCIAIS NA ESTRUTURA TERRENA – NOVOS MELHORAMENTOS NOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES – NOVO TIPO DE COMBUSTÍVEL – RECOMENDAÇÃO DO SENHOR À TODOS OS LEITORES DESTAS MENSAGENS
A PRESENÇA DO SENHOR JESUS no solo terreno, onde se
instalou desde alguns meses acompanhado da Sua equipe de assessores espirituais, vem assinalar um adiantamento notável à vida
de todas as almas que aqui se encontram encarnadas, em busca
de novas luzes e progresso espiritual. Poder-se-á dizer então que
a vida terrena passou a ser dirigida de muito perto pelo Senhor
Jesus, com o objetivo de incentivar todos os homens e mulheres
a voltarem a sua atenção e pensamentos para o mundo espiritual.
A Terra atingiu a determinado grau evolutivo em face do progresso já alcançado pela sua população, e isto vem determinar um novo
e grande passo à frente a ser dado por este pequeno planeta. Para
isso a estrutura física do planeta sofrerá modificações substanciais
para melhor atender ao grande número de almas que estão chegando ao solo terreno, oferecendo-lhes novas e melhores condições de vivência e estabilidade.
De par com as modificações em curso na superfície terrena,
novos melhoramentos se encaminham para a Terra, destinados a
servir à sua população num grau mais elevado do que o atual. Os
serviços de comunicações a longa distância receberão novos processos assim como os transportes aéreos, marítimos e terrestres, em cujo capítulo os meios atuais se tornarão obsoletos. Estes melhoramentos, já existentes desde muito em planetas mais
adiantados, estão chegando à Terra na mente das almas que estão
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reencarnando, muitas das quais concluíram estágios de aprendizado
em outros planetas. Uma só condição para o completo êxito dos
novos processos em curso na Terra, dependerá das almas atualmente encarnadas. É a sua cooperação mental em favor de quantos
empreendimentos se acham em curso, ajudando seus executores
a conduzi-los até o êxito final. Esta cooperação que nada custa às
almas de boa vontade consiste na irradiação mental diária, de um
pensamento destinado a ajudar a realização de todos os inventos
ou descobertas em curso na Terra, com o que estarão efetivamente contribuindo para a sua realização.
Na escala dos novos processos em andamento, poderemos
anotar como os mais importantes, a descoberta de um tipo de
combustível absolutamente inodoro e de uma eficiência jamais
imaginada, a ser utilizado nos motores de aviação, marítimos e
terrestres, tornando os transportes mais rápidos e eficientes. Os
transportes aéreos receberão ainda um grande melhoramento
destinado a evitar que se precipitem ao solo como atualmente,
tornando-os por conseguinte, estáveis e seguros, com grande
benefício para os seus usuários. Estes melhoramentos começarão a positivar-se ainda neste fim de século, já estando alguns deles em elaboração em vários países tecnicamente adiantados. O
Senhor Jesus faz aqui um pedido a todos os leitores de Suas Mensagens, no sentido de dedicarem um minuto que seja todas as
noites a emissão de uma vibração mental em favor do êxito de
todos os melhoramentos em curso na Terra, certos de estarem
contribuindo dessa maneira para a sua mais rápida conclusão e
eficiência. Com isso os leitores destas Mensagens do Senhor estarão aplicando o princípio da cooperação mental em favor do progresso deste pequeno mundo. Desse princípio de cooperação os
leitores receberão de volta uma força mental correspondente
àquela que emitirem, força esta que muito os ajudará em suas
próprias realizações. É que, pela Lei de Cooperação, uma das leis
espirituais que governam os mundos, toda emissão mental em
favor, seja do que for, após produzir os desejados efeitos no objetivo a que foi destinada, volta por um impulso natural à fonte emissora, beneficiando-a ou prejudicando-a, segundo sua natureza.
Façam os leitores uma experiência a respeito e logo se convencerão desta verdade. Passem a emitir diariamente uma onda vibratória
com o objetivo de ajudar a realização de quantos empreendimen-
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tos se acharem em curso em benefício da humanidade, em qualquer parte que seja do mundo terreno. Procurem prolongar esta
emissão de dois a três minutos, sinceramente desejosos de que a
sua onda mental vá ajudar a realização de todos os empreendimentos em curso. Isto de fato se verificará mais depressa em face
desta ajuda mental. Agora o benefício do retorno. Após a onda
mental haver produzido os desejados efeitos, ela não se anula nem
se desfaz, e, como não pode permanecer isolada no cosmo, ela
retorna reforçada à fonte emissora e a ela se incorpora para reforçar sua potencialidade mental. A fonte emissora, ou seja cada
um dos leitores que isto fizer, há de sentir-se possuidor de uma
capacidade maior de realização dos seus próprios empreendimentos, assim como se alguém a ele se associasse para ajudá-lo. Este
será um dos efeitos benéficos da emissão mental em favor do
progresso geral do mundo terreno, a refletir-se no progresso da
fonte emissora.
É bastante conhecido o princípio geralmente aceito de que
quem o bem deseja, o mesmo bem recebe, e isto é uma pura
verdade. Isto sucede inclusive àquele que ora em favor do semelhante necessitado, na Terra ou no Espaço. Sua oração se transforma em luz e bênçãos para aqueles a quem é dirigida, produzindo, no retorno, iguais bênçãos e luzes para quem a proferiu. Há
uma lei mental de compensação que se incumbe de retribuir toda
espécie de bem, fazendo-o reverter em favor de quantos o produzirem por atos ou palavras. Deve haver então, muito cuidado
por parte das almas encarnadas ao emitirem ondas vibratórias contra qualquer outra alma, porque, para seu desaire, virão a receber
onda igual, pela Lei de Compensação ou de conseqüência. Mas
emitam diariamente ondas vibratórias benéficas em favor dos necessitados do mundo terreno, e de ajuda a todos os empreendimentos em curso para o progresso geral da Terra, porque estarão se engrandecendo mentalmente, e isto aumentará a sua felicidade.
O Senhor Jesus tem ainda muito o que ensinar às almas encarnadas, contanto que as mesmas se interessem em aprender o
que o Senhor lhes deseja ensinar. O Senhor deseja servir-se desta
oportunidade de poder escrever Sua palavra na Terra pela primeira vez em dois mil anos, a fim de ajudar as almas de boa vontade a
alcançarem a sua meta. Muito se tem empenhado o Senhor Jesus
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nestes vinte séculos decorridos, em transmitir à Terra os esclarecimentos que ora constam de Suas Mensagens, porém muito pouco foi conseguido até agora por estes dois motivos: a falta de um
instrumento perfeito para isso, somente encontrado neste fim de
século, e a ausência de preparo espiritual da humanidade para entender Sua palavra inspirada. Agora, porém, o Senhor oferece a Sua
palavra escrita a todas as almas encarnadas para que a estudem,
lendo-a e relendo-a, para da mesma se servirem para incrementar
o seu progresso moral e espiritual, como tanto aspiravam no Alto.
O conteúdo destas Mensagens do Senhor foi objeto de estudo
demorado no Alto, para que a palavra do Senhor pudesse ser entendida por todas as classes, desde as mais cultas às menos preparadas, falando-lhes o Senhor esta linguagem simples de fácil entendimento. Como o Senhor não dispõe de outro instrumento para
continuar esta tarefa, acha por bem recomendar a leitura repetida, multiplicada, de Suas Mensagens, para que todos os leitores
possam entender como convém, todos os ensinamentos do Senhor. Encerrada esta oportunidade com o regresso do instrumento
ao mundo espiritual, difícil será o Senhor prosseguir no ditado de
novas Mensagens. É por isto do interesse de todos os leitores não
fazer destas Mensagens um jornal que se encosta após lido, mas
um objeto de estudo acurado, dado o valor dos ensinamentos
trazidos à Terra nestas Suas Mensagens.
Todas as almas encarnadas filiadas às diversas religiões terrenas
trouxeram à Terra os mesmos e importantes objetivos de aprimoramento espiritual, após um estágio de um século ou mais no
mundo espiritual. Acontece que várias religiões, considerando-se
a si mesmas o caminho melhor para seus adeptos alcançarem aqueles objetivos, proíbem-nos de ler obras estranhas ao seu culto, o
espiritualismo, por exemplo, com o objetivo de conservarem esses adeptos inteiramente subordinados aos seus ensinamentos. A
verdade entretanto, é que nenhum progresso moral será alcançado fora dos ensinamentos espiritualistas, os únicos que ensinam às
almas que não se vive uma só vez, mas inúmeras, milhares mesmo
a partir da origem em que receberam o sopro do Criador. Ensinando às almas que todas terão de voltar à Terra para prosseguir no
seu aprendizado, estarão sendo ministrados os ensinamentos espiritualistas que muito as ajudarão a progredir. É preciso dizer a todas as almas encarnadas que todas estão subordinadas à Lei da
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Reencarnação em vidas sucessivas, até alcançarem a sua redenção. É este um ensinamento do maior valor para todas as almas
encarnadas.
Todos os filiados às diversas religiões encarnaram com o mesmo objetivo de
aprimoramento espiritual, porém nem todas as religiões atendem a essa finalidade.
Nenhum progresso moral será alcançado fora dos ensinamentos espiritualistas.
“Quem o bem deseja, o bem recebe” – Divulgue as Mensagens do Divino
Mestre. – Se não inscrito, preencha a ficha de inscrição no fim deste volume e
receba todas as informações necessárias para divulgação.
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Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 10-4-1971
Rio de Janeiro - Brasil
MILHARES DE ALMAS DESENCARNADAS NECESSITADAS
DE AJUDA - UMA SUGESTÃO DO SENHOR A TODOS OS
LEITORES - O MUNDO NECESSITA DE COOPERAÇÃO E BOA
VONTADE NA FORMAÇÃO DE GRANDE RESERVA MENTAL
A PRESENÇA DO SENHOR JESUS no solo terreno tem ainda outros objetivos em favor do mais rápido adiantamento de todas as almas que aqui se encontram encarnadas. Está o Senhor
Jesus empenhado em retirar do ambiente terreno muitos milhares de almas encarnadas que não tiveram forças para se elevarem
aos respectivos planos no Além, e por isso tiveram de permanecer em contato com os seus parentes, amigos ou afins, prejudicando-os em suas atividades. Nesta situação se encontram muitas
milhares de almas desencarnadas há dezenas de anos numa situação desfavorável à sua evolução, uma vez que não conseguiram
elevar-se ao respectivo plano no Além. O Senhor Jesus organizou
um serviço de atendimento ao grande número de almas assim
necessitadas de ajuda espiritual, serviço este que muito está realizando, principalmente nas grandes cidades, para atender em seguida às regiões do interior, onde igualmente permanecem numerosas almas desencarnadas.
Para que este serviço possa alcançar maior rendimento na condução destas almas necessitadas de ajuda espiritual, o Senhor Jesus
solicita à todas as pessoas de boa vontade, mas principalmente
aos leitores de Suas Mensagens, que dediquem uma prece diária
às almas sofredoras no ambiente terreno para que as mesmas
possam elevar-se ao respectivo plano no Além. A prece reunida,
de todas as pessoas de boa vontade, corresponderá a uma vela
acesa nas mãos de cada uma destas almas, permitindo-lhes caminhar em direção ao seu plano de vida. A prece assim oferecida às
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almas necessitadas reverterá igualmente em favor de quem a proferiu, aumentando na mesma proporção a sua luz espiritual. Para
facilitar este oferecimento, o Senhor Jesus oferece a seguir uma
sugestão que pode ser usada por todas as pessoas que desejarem
colaborar no mais rápido encaminhamento das almas em referência. Bastará acrescentar estas palavras a prece diária de cada
uma após haver recitado o Pai Nosso:
– “Rogo às Forças Superiores transformarem esta prece em
bênçãos e luzes para as almas necessitadas do mundo espiritual, e
também para aquelas que permanecem no solo terreno aguardando condução para o Além”.
Este oferecimento será da maior valia, tanto para as almas
necessitadas do mundo espiritual, aquelas que não deixaram na
Terra quem ore por elas, mas igualmente para o grande número
das que não tiveram meios de se elevar após o seu desligamento
do corpo. As pessoas de boa vontade que isto fizerem, estarão
produzindo luzes e bênçãos para si próprias, ao mesmo tempo
em que prestam uma grande caridade às almas necessitadas.
Há um sem número de práticas espirituais ao alcance das almas encarnadas, das quais resultará um grande adiantamento espiritual para elas. O fato, por exemplo, dos homens e as mulheres
dedicaram uma prece diária em favor das almas necessitadas, possui um valor extraordinário que somente poderá ser avaliado ao
regressarem ao seu plano de vida no Além. É fácil de imaginar o
bem originado de alguns milhares de preces proferidas pelas pessoas de boa vontade em favor das almas necessitadas, viventes na
Terra ou no Espaço. Esse ato representa ao mesmo tempo uma
valiosa cooperação das almas encarnadas em favor do progresso geral da coletividade, ou seja, um valioso serviço prestado ao Criador.
Este ato, deseja o Senhor Jesus acrescentar, identifica desde logo
o grau evolutivo das almas que o praticarem, do qual resultará a
sua inscrição na categoria de almas a serviço do Senhor na Terra.
Vede, estimados leitores, como um ato simples de ajuda espiritual às almas necessitadas, pode determinar a sua identificação
como almas em estado adiantado de evolução, prestes a adquirirem a própria redenção, para ingressarem na luminosa categoria
das Grandes Almas do mundo espiritual. Que esta explicação do
Senhor possa servir para despertar no coração de muitos milhões
de almas encarnadas, o desejo de aproveitarem sua atual permanên-
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cia na Terra para ascender novos e importantes degraus em sua
escala evolutiva. Isto proporcionará inclusive a todas as almas uma
visão bem mais ampla da vida espiritual no Universo, onde a simples vibração de uma alma em favor de outra pode ajudá-la a alcançar luzes e bênçãos realmente valiosas para o seu progresso.
Dando essa explicação em Suas Mensagens, deseja o Senhor
Jesus esclarecer às almas que cumprem uma nova encarnação em
sua existência multimilenar, para que assim esclarecidas, possam
aproveitar os dias que ainda lhes restam para construir ou apressar a sua redenção espiritual, a fim de poderem ingressar em outra categoria de estudos que as elevarão ao mais alto grau de seres espirituais. Para isto veio o Senhor à Terra e aqui permanece
oferecendo às pessoas de boa vontade os conselhos e ensinamentos que vem divulgando através destas Mensagens para que
todos os leitores possam tornar-se por sua vez arautos da palavra
do Senhor junto aos seus amigos e familiares.
O mundo terreno necessita urgentemente da cooperação e
boa vontade de todos os seus habitantes, no sentido de, primeiramente, destruir o negrume de sua atmosfera produzido pelas vibrações negativas das gerações passadas, do qual ainda se alimenta um regular número de almas dadas à prática de atos condenáveis, e em seguida à destruição dessa pesada atmosfera, construir
uma aura de grande luminosidade em torno do planeta com o
produto das orações proferidas pelas almas de boa vontade. Esclarece a propósito o Senhor Jesus, que as orações proferidas pelas almas encarnadas não circunscrevem seus efeitos benéficos ao
objeto por elas visado, porém se reúnem em seguida em determinado setor do mundo terreno, numa espécie de grande reserva mental que as Forças Superiores utilizam em momentos históricos em benefício das populações terrenas.
Isto tem acontecido em diversas oportunidades em que graves acontecimentos aqui se produziram, e foram extintos graças
às reservas mentais acumuladas para esse fim. Ficam sabendo os
leitores através destes esclarecimentos do Senhor Jesus, que a
vida terrena de cada um não se restringe à simples mecânica diária
de levantar, trabalhar, comer, e dormir, mas muito mais importante se apresenta a quantos puderem desenvolver a sua percepção
da vida. A parte mecânica diária da vida de um ser humano, representa apenas a parte visível da vida de cada um. Mas existe muito
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mais que o homem não vê e não sente, tanto ou mais importante
do que o período visível das suas vinte e quatro horas. Existem
criaturas no mundo cujo desenvolvimento espiritual já lhes permite inclusive participar da vida universal, recebendo e expedindo
mensagens de amor e fraternidade aos habitantes de planetas vizinhos. Conquanto muito raras estas almas no meio terreno, algumas existem cujo viver é todo devotado ao progresso e bemestar dos seus contemporâneos. É em tais criaturas que o Senhor
Jesus se apóia em Suas atividades no meio terreno para estender
Suas intensas vibrações de amor e progresso a todas as almas encarnadas. O Senhor necessita cada dia de maior número de almas
desejosas de cooperar para o mais rápido adiantamento da população terrena, assim como os professores necessitam do concurso dos alunos adiantados no esclarecimento dos mais atrasados.
Com a diferença de que os alunos adiantados recebem apenas do
professor o seu reconhecido agradecimento; ao passo que as almas que se distinguirem no esclarecimento e iluminação das demais recebem do Pai Celestial os mais belos focos de luzes pelo
seu trabalho em favor da coletividade.
Eis por que o Senhor Jesus concita as almas de boa vontade
que tomarem conhecimento de Suas Mensagens, a procurar difundi-las no seu círculo de relações, de cujo trabalho resultará o
esclarecimento desse círculo de almas, mas, principalmente, a ampliação de suas próprias luzes espirituais. Será esta uma excelente
oportunidade das pessoas de boa vontade se exercitarem desde a
Terra na prática do esclarecimento dos semelhantes, numa verdadeira preparação para o exercício de altas investiduras a serviço
da Divindade. O Senhor Jesus conhece bem as almas que na Terra
se encontram em condições de se tornarem desde agora em autênticos servidores da Divindade, e a elas se dirige através desta
Sua Mensagem para que despertem o seu coração para os trabalhos divinos, tal como no Alto prometeram ao partirem para a
Terra. É bem o caso de dizer a estas almas: – “Chegaram os tempos previstos no início do século, para que inicieis o desempenho
da vossa missão sublime; lançai mãos à obra e contai com o Senhor Jesus ao vosso lado.”
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Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 11-4-1971
Rio de Janeiro - Brasil
OS DOIS GRANDES PROBLEMAS ENCONTRADOS PELO
SENHOR EM VÁRIAS NAÇÕES – NECESSIDADE DE ALFABETIZAÇÃO AO PROGRESSO DE TODAS AS ALMAS – VALOR
DOS ENSINAMENTOS ESPIRITUALISTAS CONTIDOS NA CRUZADA DE ESCLARECIMENTO
O SENHOR JESUS agora instalado no solo terreno com sua
luminosa equipe de assessores, está percorrendo as diversas nações da Terra para melhor se inteirar das necessidades e aspirações de suas populações. O Senhor aproxima-se dos governantes
dessas nações com o objetivo de inspirar o que necessário for no
sentido de poderem solucionar problemas porventura existentes
em favor de seus governados. Em várias nações visitadas tem encontrado o Senhor Jesus estes dois grandes problemas: alimentação e educação. O problema da alimentação deve desaparecer
dentro em pouco com o alargamento das áreas de produção, o
que já está sucedendo em diversas regiões. Este foi um dos grandes objetivos do programa elaborado desde alguns séculos no Alto,
o qual já está sendo executado com êxito por toda a parte. Com
a ampliação substancial das áreas de produção de alimentos, este
sério problema deverá desaparecer de todo na Terra. O planeta
possui capacidade de alimentar até dez bilhões, de seres humanos
porém sua população não chegará a tanto. Até ao fim do próximo
século deverão estar vivendo no solo terreno aproximadamente
uns oito a nove bilhões de seres humanos, todos perfeitamente
alimentados.
Agora o problema educação. É tão sério este problema para
o ser humano quanto o da sua alimentação. As almas descem à
Terra após um longo estágio no mundo espiritual, onde bem se
preparam para uma vivência de trabalho e progresso espiritual.
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Necessitam essas almas por conseguinte, de encontrar meios de
poderem realizar as aspirações que trouxeram no subconsciente,
das quais deverá resultar a conquista de novos degraus em sua
escala evolutiva. E para que possam alcançá-los, necessitam todas
as almas encarnadas de conhecer bem o alfabeto e as quatro operações pelo menos, com base de maiores conhecimentos. A conquista do alfabeto em cursos regulares desde a infância, habilitará
as criaturas a tomar conhecimento da palavra recebida do mundo
espiritual, a qual já se encontra assaz difundida em várias nações.
Esta palavra que não representa uma simples literatura, é sempre
preparada com o objetivo de atrair a atenção das pessoas para as
coisas do Além, recordando-lhes compromissos assumidos perante as Forças Superiores, ao conseguirem permissão para
reencarnarem uma vez mais. Isto por si só justifica a necessidade
da educação intelectual de todos os jovens, dada a circunstância
de ser o alfabeto apenas o primeiro degrau da cultura de todos os
povos. Uma vez alfabetizados, os jovens passam a receber inspiração do Alto a respeito da carreira que lhes convirá seguir, segundo suas aptidões e, experiências adquiridas no passado. Sem o
alfabeto nenhuma criatura encontraria condições de ascender e
progredir em nenhum dos ramos científicos do mundo terreno.
O Senhor Jesus deixa aqui um apelo a todos os governantes do
mundo para que considerem a instrução em paralelo com a alimentação de seus governados, para que da simples alfabetização
possam resultar os pequenos e grandes cientistas da Terra, mas,
sobretudo, as mentalidades iluminadas pelos conhecimentos da
espiritualidade. O Senhor Jesus deixa, pois, este apelo a todos os
governantes e espera vê-lo atendido com o interesse e carinho
que merece. A luz espiritual brilhará com maior intensidade sobre
a fronte dos governantes que se dedicarem com amor à educação dos seus governados, e de tal maneira que em poucos anos
não se aponte um ser humano analfabeto entre os habitantes desta ou daquela nação.
Uma nação cujos habitantes possuam um tipo de instrução
que lhes permita tornarem-se autodidatas se para isso tiverem
inclinação, será uma nação avançada nas indústrias, no comércio
e nas artes, podendo destacar-se entre as nações mais desenvolvidas, e isto é um objetivo bem fácel de atingir. É tempo de todos
os governantes ocasionais; se preocuparem com o futuro e bem-
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estar de seus concidadãos, devendo lembrar-se de que o posto que
ocupam exige, esforço e determinação em favor dos seus governados.
As Forças Superiores do mundo espiritual mantêm-se atentas
às atividades de todos os homens elevados na Terra aos postos de
direção, postos estes para os quais terão sido indicados em face
de suas promessas de bem servir à coletividade. Para que bem
possam desempenhar-se de sua missão, os Espíritos de todos os
governantes ocasionais, são instruídos e inspirados durante o sono
do corpo, numa preocupação constante das Forças Superiores
em ajudá-los em suas tarefas. Estas consistem, principalmente, em
alimentar e instruir o povo que a Divina Providência lhes houver
confiado para governar e dirigir. Se bem atentos se mantiverem,
portanto, a inspiração recebida das Forças Superiores, certamente se tornarão credores da gratidão e reconhecimento dos seus
governados.
Nos dias que correm e daqui para todo o futuro, as relações
terrenas entre os governantes e governados deverão assumir aspectos da maior cordialidade e entendimento, para que a paz e a
harmonia se implantem definitivamente entre as populações
terrenas. Estas populações, recebendo e apreciando os conselhos e ensinamentos vindos do Alto em mensagens e livros ditados pelos dedicados emissários do Senhor Jesus, nenhuma dificuldade terão em se manterem fiéis aos compromissos assumidos
no Além ao partirem para a Terra, compromissos estes em que
prometeram considerar cada alma encarnada como uma irmã
autêntica, porque filha do mesmo Pai Celestial. Os conselhos e
ensinamentos que estão chegando do mundo espiritual destinam
-se, sobretudo, a suprir aqueles que deveriam ser ministrados pelas
religiões terrenas, cuja ausência muito tem prejudicado os seus
adeptos. Há necessidade e mesmo urgência, que as almas encarnadas se relacionem com os ensinamentos espiritualistas, através
dos quais ficarão sabendo de suas numerosas vindas a este plano
físico em busca de adiantamento espiritual, e se afastem daqueles
ensinamentos que lhes dizem haver uma só vida para cada alma, e
que tudo termina com a morte do corpo. Absolutamente! Pode
dizer-se com todo o fundo de verdade serem incontáveis as vidas
terrenas de cada ser humano desde o sopro do Criador. As almas
virão à Terra tantas vezes forem necessárias à aquisição dos co-
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nhecimentos e experiências peculiares à vida terrena, desde que
aqui se comportem segundo os ditames das leis espirituais. Assim
pois, não haverá erro em se dizer que nenhuma das almas presentemente encarnadas possui menos de oitocentas a duas mil
vidas terrenas, durante as quais conseguiu adquirir os conhecimentos e experiências que possui. Uma vez concluído o seu aprendizado na Terra, vários caminhos se abrirão à sua frente, seja para a
prestação de serviços à Divindade em outros planos de vida, seja
para voltar a esta pequena esfera na condição de Guia espiritual
de outras almas em fase de aprendizado.
Pelo que aí fica se poderá bem ajuizar da carência de
ensinamentos realmente úteis por parte da maioria das religiões
terrenas aos seus adeptos, os quais têm permanecido na ignorância de quanto necessitam saber em sua vivência atual. Nada, entretanto, deve considerar-se perdido. Existe bem delineado um
movimento novo objetivando a atualização dos ensinamentos doutrinários em várias religiões, nas quais estão ingressando elementos
devidamente preparados para levar avante tão necessário movimento. É que os tempos chegaram para que todas as almas encarnadas
se disponham a receber um novo jato de luz espiritual em seu coração, de maneira a se voltarem decisivamente para os ensinamentos
vindos das melhores fontes do mundo espiritual. O Senhor Jesus de
há muito se preocupa com este sério problema dos ensinamentos
espirituais às almas encarnadas, tendo determinado o estudo de
quanto deva ser trazido à Terra pelos caminhos da mediunidade.
Para os tempos que correm nada melhor que recomendar à todas as populações a leitura das obras da Grande Cruzada de Esclarecimento, pelo valor de quanto nelas se encontra sob a assinatura
de Entidades das mais evoluídas do mundo espiritual. Nesse pequeno grupo de obras mediúnicas foram trazidos à Terra os mais
belos ensinamentos acerca da vida das almas no Além, e os conselhos mais oportunos à todas as almas encarnadas em relação
aos acontecimentos que se estão registrando na superfície terrena.
São obras redigidas em linguagem simples mas de grande utilidade
para todos. É como se ao viajante se oferecesse um roteiro de
sua próxima viagem ao exterior, pelo qual o mesmo ficaria conhecendo em minúcias o caminho a percorrer.
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Seja um Mensageiro das Forças Superiores, ajudando a divulgar os livros da
Grande Cruzada de Esclarecimento.
Os tempos chegaram para todos receberem um novo jato de luz espiritual.
Nenhuma das Almas atualmente encarnadas possui menos de 800 a 2.000
vidas terrenas.
As religiões devem evoluir nos ensinamentos, porque o Espírito progride
eternamente.
Até o fim do próximo século, haverá na Terra oito bilhões de seres humanos.
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Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 17-4-1971
Rio de Janeiro - Brasil
AS POPULAÇÕES DE TODO O MUNDO CRESCEM
CONTINUAMENTE – SÓ A IGNORÂNCIA ESPIRITUAL LEVA
AS ALMAS A DELINQÜIR – EXIGÜIDADE DOS ENSINAMENTOS
RELIGIOSOS – DEVERES DAS ALMAS ENCARNADAS – SÉRIA
ADVERTÊNCIA DO SENHOR
OS FATOS QUE SE ESTÃO VERIFICANDO em várias regiões
do mundo terreno são em tudo semelhantes a outros verificados
em outros planetas do sistema solar da Terra, destinados lá, como
aqui, a operar mudanças na estrutura física do planeta. O problema
surgido na Terra para alimentação de todas as almas que devem
reencarnar, cujo número se contará por bilhões, é em tudo semelhante aos problemas de outros planetas, necessitados também de maiores áreas de produção de alimentos. Em relação à
Terra, este problema é de fácil solução em face dos recursos de
que dispõem as Forças Superiores do mundo espiritual, os quais
foram há muito estudados e preparados. As notícias que estão
sendo divulgadas, procedentes de várias regiões, servem para confirmar a ação das Forças Superiores na execução das medidas destinadas a modificar a estrutura terrena nesses lugares.
Uma pergunta que poderá ocorrer aos leitores destas Mensagens do Senhor, pode ser a respeito do número avultado de
almas destinadas a reencarnar em outros planetas, tal como se
anuncia para ocorrer na Terra. O Senhor Jesus deseja esclarecer a
propósito, que as populações de todos os mundos habitados estão crescendo continuamente, tal acontece neste pequeno planeta terreno. O fato explica-se com a evolução constante de muitos
milhares de almas viventes em mundos de categoria inferior, as
quais, uma vez completado o seu aprendizado nesses mundos,
devem ser conduzidas a mundos mais adiantados onde possam
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prosseguir em sua evolução. Desta maneira, as almas em referência seguem, primeiro, para os planos espirituais peculiares a esses
mundos para o necessário estágio, até que possam seguir adiante,
em busca de novas encarnações. Isto acontece igualmente na Terra, onde encarnam constantemente milhares de almas que, após
cumprirem estágios nos planos espirituais, provindas de planetas
de nível inferior, são trazidas a este mundo terreno na condição
de alunos dos primeiros anos das vossas escolas primárias. Só essas as almas, em regra, que por vezes se comportam de maneira
contrária à moral e aos bons costumes da população, sendo por
isso levadas a perda de sua liberdade. É preciso, pois, considerar
essas almas infratoras das leis humanas, agindo mais em face de
sua ignorância espiritual do que em face da maldade que ainda
possuem. Deve ficar claro por conseguinte, que só a ignorância
espiritual de uma alma pode levá-la à prática de atos incompatíveis
com a moral e os bons costumes, merecendo por isso o perdão
das almas evoluídas. Daí a necessidade da difusão dos ensinamentos
das leis espirituais à todas as camadas sociais, num trabalho de
esclarecimento que muito agradará ao Senhor Jesus.
As populações terrenas que aqui têm vindo reencarnar em
milênios decorridos, já deviam ter alcançado um nível espiritual
bem mais elevado que o atual. Isso se deve em grande parte à
exigüidade dos ensinamentos religiosos difundidos pela maioria das
religiões terrenas, privando os adeptos do conhecimento das leis
que regem a vida em todos os mundos do Universo. Em relação
à Terra, porém a falta está sendo reparada com a vinda do Senhor
Jesus em Espírito, conforme prometeu há dois mil anos, empenhado em difundir todos os esclarecimentos possíveis relacionados com as leis espirituais. Estes ensinamentos trazidos pelo Senhor Jesus têm o objetivo de dizer a todas as almas encarnadas
que nenhuma delas permanecerá na carne além de um determinado número de anos, durante os quais lhes cumpre apurar as
suas qualidades morais e praticar atos meritórios dos quais possam colher novas luzes para o seu diadema espiritual. Aquelas que
isto não fizerem, seja por desconhecimento das leis espirituais, ou
seja por sua oposição em cumpri-las, terão oportunidade de se
arrependerem desde o momento da sua separação do corpo. Ninguém se encontra no mundo com a finalidade de ver passarem os
dias, os meses e anos enquanto desfrutam quanto lhes apeteça,
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unicamente pelo prazer de viver. Não, estimados leitores! A vinda
das almas à Terra para uma nova encarnação, importa em obrigações que todas aceitaram ou pediram ao pleitearem sua presente
encarnação. Ao lado do trabalho cotidiano de cada ser humano,
existe um sério compromisso de ordem espiritual que é preciso
cumprir, para o maior bem de cada alma.
Que compromisso será esse? - poderá algum leitor desejar
indagar. O Senhor Jesus esclarece que tal compromisso consiste,
primeiro, em se manter a alma em contato diário com a Divina
Providência por meio da oração e meditação diárias, durante as
quais receberá toda a alma que ora, a inspiração de quanto deva
fazer para bem cumprir a missão que trouxe consigo do mundo
espiritual. Em segundo lugar, deve a alma encarnada preocupar-se
em ser útil às suas contemporâneas necessitadas, ajudando-as no
que puder para que elas possam manter-se no corpo enquanto
tratam de adquirir novas luzes para si próprias. Pode mesmo dizer-se, que da prática da oração e meditação diárias decorrerá o
cumprimento de outros deveres e obrigações assumidas pelas almas no mundo espiritual. Claro está, por conseguinte, que o objetivo das almas que lograram permissão para reencarnar uma vez
mais, não é apenas usufruir o que na Terra existe de bom ao seu
alcance, ao encherem os pulmões com o ar puro da Terra, numa
operação que nada lhes custa e em nada de si depende. Esta operação bem como outras que envolvem outros órgãos vitais do
seu organismo, proporcionando ao mesmo um funcionamento
perfeito, decorre exclusivamente de Forças que lhes são estranhas, constituindo para todas as almas uma dádiva da Natureza.
Meditem então as almas encarnadas nesta grande verdade: tendo
recebido um veículo construído por obra da Natureza, ou seja a
própria Divina Providência, o qual funciona independentemente
do esforço da alma num sentido de perfeição admirável, tudo aconselha a se manterem em contato diário com a Divindade na hora
de se entregarem ao repouso noturno, dirigindo-lhe um a oração
sincera do seu coração, para fazerem jus a proteção e amparo da
Divindade em sua vida diária. As almas que isto fizerem por hábito
diário, bem cedo reconhecerão quão acertadas andaram na instituição desta prática. E ao chegarem de regresso ao seu plano de
vida espiritual após se despedirem do corpo, muito hão de regozijar-se perante a Divindade pelo seu devotamento à prática diária
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da oração. Confrontando suas luzes adquiridas ao longo de sua
última encarnação com aquelas que possuíam anteriormente, farão isto que muitas outras fizeram: lançarão seus joelhos em terra
e agradecerão, comovidas, à Divindade, a graça imensa que lhes
foi conferida, de poderem ostentar tão belos focos de luz em seu
diadema espiritual. Este fato verifica-se diariamente no mundo
espiritual à chegada de muitas e muitas almas que regressam da
Terra. Constitui um belo espetáculo de alegria para quantas almas
se encontram presentes, notadamente para as Forças Superiores
que vão entregando a cada alma o seu belo galardão de luzes espirituais.
Como, entretanto, não existe medalha sem reverso, há outro espetáculo de causar profunda tristeza no mundo espiritual,
que consiste na chegada de almas envoltas num manto fluídico de
profunda tristeza, após constatarem que nada fizeram de útil para
si próprias ao longo de sua vida terrena, preocupadas exclusivamente com interesses materiais. Estas almas, também em grande
numero, fazem, lembrar as filas de mendigos em determinados
lugares da Terra, à espera de algo que lhes possa minorar a fome
e o sofrimento. E dizer-se que entre o grande número de almas
em tal situação encontram-se várias que dispuseram de grandes
recursos e situação de destaque social ! Olvidadas, porém, dos
seus compromissos com a Divindade, e ignorantes da beleza ensinada pelas leis espirituais, estas almas amaram sobretudo o dinheiro e os valores terrenos, nada tendo podido fazer, pela sua
situação de almas temporariamente encarnadas. O espetáculo
oferecido pelas almas que assim se conduziram na Terra confrange o coração de quantos lhe assistem, sobretudo pela certeza que
possuem de que as almas em tal situação não terão possibilidades
de vir tão cedo à Terra para uma nova encarnação proveitosa.
Há que tirar, então, deste espetáculo, a conclusão que o mesmo oferece. Todas as almas que receberem permissão para
reencarnar uma vez mais, talvez pela décima milésima vez, têm o
dever espiritual de se manterem em contato diário com a Divindade, de quem tudo depende para uma vivência proveitosa. Que os
estimados leitores destas Mensagens se capacitem desta grande
verdade e tratem de a transmitir aos seus amigos para que possam ajudá-los também, numa tarefa que o Senhor lhes agradecerá
algum dia.
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Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 18-4-1971
Rio de Janeiro - Brasil
GRANDE MOVIMENTAÇÃO EM TODOS OS PLANETAS –
EMIGRAÇÃO DE ALMAS EM MISSÃO DE ESTUDOS – VIDÊNCIA E AUDIÊNCIA: MANEIRA DE DESENVOLVÊ-LAS –
AQUISIÇÃO DAS COISAS DESEJADAS – REALIZAÇÃO DE ASPIRAÇÕES AO ALCANCE DE TODOS
PROCESSA-SE NESTE FIM DE SÉCULO um movimento de
renovação e transformação de vários planetas deste sistema solar, com a finalidade de apurar e reajustar as condições de vivência
das almas encarnadas nesses planetas. A Terra não poderia furtarse a movimento idêntico, em face da necessidade comprovada de
receber em seu solo um volumoso número de almas necessitadas de reencarnar em busca de novas luzes e progresso espiritual.
Não é porém, um privilégio do mundo terreno o sentido de reajustamento do seu solo que se processa em diversas regiões, o mesmo
se verificando desde os princípios deste século em outros planetas
habitados.
Uma verdade que o Senhor Jesus deseja transmitir aos afortunados leitores destas Mensagens, é que as populações de todos
os planetas estão crescendo constantemente, em virtude do grande número de almas que vão completando o seu aprendizado em
planetas de nível inferior, e já mereceram promoção a outros planos de vida mais adiantados. Assim, processa-se um movimento
geral de almas em todo o sistema, cabendo à Terra receber as que
lhe venham destinadas como novos alunos de primeiras letras, enquanto alguns milhares de seus antigos habitantes, concluindo na
Terra o seu aprimoramento, seguirão em busca de maior progresso espiritual em mundos mais adiantados.
Não penseis, porém, estimados leitores, que as almas evoluídas na Terra que seguirem a outros planetas mais adiantados, por
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lá ficarão para sempre, despedindo-se de seus amigos terrenos.
Não, estimados leitores. Isto já vem acontecendo há milênios com
a finalidade de trazer novos adiantamentos para a Terra. Em regra, as almas que na Terra alcançarem o nível máximo de conhecimentos e são encaminhadas pelo Senhor Jesus a planetas mais
adiantados, levam consigo a missão de estudar os melhoramentos por lá existentes, e ao fim de alguns séculos de estágio, regressam à Terra para aqui implantarem aqueles melhoramentos. Neste século reencarnaram na Terra para mais de dez mil almas em
tais condições, às quais se devem diversos adiantamentos já em
pleno vigor. Convém que saibais também, estimados leitores, que
todas as almas enviadas pelo Senhor Jesus a estagiar noutros planetas, fazem ao Senhor um pedido de todo o coração: poderem regressar ao ciclo terreno quando o Senhor achar que podem regressar, declarando não desejarem outro chefe espiritual que não seja o
Senhor Jesus. O Senhor recebe com emoção este pedido e assegura a todas as almas que o mesmo ser-lhes-á atendido. Muitas e
muitas almas altamente evoluídas que tiveram oportunidade de
estagiar noutros planetas já regressaram ao ciclo terreno e nele
se encontram, seja na qualidade de assessores e conselheiros do
Senhor Jesus, ou seja como Seus missionários no solo terreno.
Este fato tem produzido a implantação na Terra de muitos melhoramentos que conheceis, tornando a vida terrena cada dia menos
onerosa em dificuldades e sofrimentos. Dentro de mais alguns
séculos isto fará com que a vivência das almas na Terra se constitua num autêntico paraíso, no sentido em que tomais esta expressão. Nesse largo período que se aproxima, todas as pessoas
na Terra gozarão do privilégio de se comunicarem verbalmente
com as almas desencarnadas, sobretudo com as que pertenceram ao respectivo círculo familiar, com os Guias e Protetores espirituais.
O Senhor Jesus deseja esclarecer os seus estimados leitores
que muitos deles podem antecipar já para o presente século os
privilégios anunciados linhas acima, se os mesmos se esforçarem
em tal sentido. Possuindo todas as almas encarnadas em estado
latente as faculdades que lhes permitirão ver e falar às almas do
mundo invisível, bastará se entregarem a exercícios neste sentido
para realizarem aquilo que um regular número de pessoas já
conseguiram e praticam. O dom da vidência e da audiência existe
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em todas as pessoas em duas pequenas glândulas localizadas nas
imediações do cerebelo, e podem ser desenvolvidas e postas a
funcionar com um pouco de exercícios mentais. Estes exercícios
podem ser feitos durante os minutos de meditação com real proveito para quem os fizer. Bastará ao homem como à mulher em
estado de meditação, procurar relaxar os músculos e nesse estado concentrar suas vibrações nas duas pequenas glândulas, imaginando tratar-se de duas delicadas plantas que estarão ajudando a
crescer. A concentração vibratória diária sobre as duas pequenas
glândulas produzirá o efeito de ajudá-las no seu desenvolvimento,
o que efetivamente se verificará. Se bem não seja o mesmo o progresso alcançado por todas as pessoas, o fato é que a maioria sentirá o desenvolvimento destas duas glândulas num período de dois a
três meses de constante exercício, passando ao pleno uso daquelas
duas faculdades.
Desnecessário será acrescentar que as condições de vida moral
dos candidatos à vidência e audiência muito influirão no seu desenvolvimento. Sendo este auxiliado por Entidades altamente evoluídas dos planos invisíveis, não lhes será agradável colaborar neste
sentido com criaturas de caráter fraco ou de baixa moral. É preciso
ter-se sempre em mente que as coisas do Alto requerem daqueles que desejarem utilizá-las na Terra, uma vida limpa e o maior
grau de pureza que permitam a aproximação dos emissários do
Senhor. Tudo o mais dependerá do esforço e determinações de
cada um.
O Senhor Jesus deseja ministrar através desta Mensagem alguns importantes esclarecimentos novos aos seus estimados leitores, mediante os quais todos hão de sentir a vida correr-lhes
mais fácil em meio aos percalços naturais à que todos estão sujeitos. Deseja o Senhor esclarecer aos leitores que todos possuem
dentro de si os meios de poderem realizar quanto desejem, desde que sigam para isso o método adequado. Esse método consiste em o homem como a mulher que desejarem realizar algo que
lhes pareça difícil, firmarem nesse algo o seu pensamento durante
alguns minutos diariamente. Inicialmente devem formar a imagem
do que aspiram realizar, assim como uma pintura da coisa desejada. Esta será a fase de sua criação mental, cuja pintura deve ser
reforçada diariamente com a emissão de novas vibrações mentais. Dentro de poucos dias a pintura mental tornar-se-á tão nítida
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como se estivesse feita numa folha de papel. Nesta altura, feita a
criação mental da coisa desejada, é só alimentar a imagem com as
vibrações mentais irradiadas diariamente, com o pensamento de
que a imagem existente no plano mental deverá estar em suas
mãos numa questão de dias ou horas. A irradiação desta convicção apressará a materialização daquilo que constitui a aspiração
da criatura. Com a mentalização continuada da pintura que constitui a coisa desejada, o seu peso crescerá na mesma proporção até
que, excedendo a resistência do plano mental, o objeto mentalizado
romperá o plano fluídico onde se encontra, e eis que o mesmo se
materializará perante a criatura que o imaginou. Daí se infere que
muitas pessoas não conseguem realizar pequenas ou grandes aspirações, pela única razão de não saberem como operá-las. Existe uma lei mental neste sentido, a qual ficou mais ou menos exposta nas linhas acima. Todo aquele por conseguinte, que se dispuser a operar esta lei mental, de certo verá realizadas as suas
aspirações. A lei mental das realizações materiais tanto pode ser
operada para uma melhoria de situação de trabalho, para obtenção de residência própria, para encaminhamento dos filhos, como,
enfim, para quanto possa constituir aspirações das almas encarnadas. Façam os leitores as suas experiências e terão a prova da
realidade.
Cabe aqui, porém, uma advertência a todas as criaturas que
se dispuserem a operar a lei mental das realizações materiais. É
necessário meditar previamente sobre se o objeto ou situação desejados não lhes trarão inconvenientes futuros por não serem justos ou razoáveis. Não é justo, por exemplo, tentar atrair para si o
que a outro pertença, porque poderia, à roda da vida, vir a causar
possível sofrimento ou desgosto. Tenha-se sempre em vista, por
conseguinte, usar a lei mental somente para atrair bens realmente
necessários ao conforto e bem estar de cada um, ou a melhoria
de situação de trabalho ou remuneração, porque o funcionamento da lei será ainda apressado pela justeza do pedido.
Muitas criaturas humanas atravessam existências carecentes
de um mínimo de conforto e bem-estar, pelo desconhecimento
desta lei mental. Julga por isto o Senhor Jesus do maior interesse
dos seus leitores ministrar-lhes este esclarecimento para que possam todos preparar-se para adquirir tudo quanto possa constituir
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suas aspirações mais íntimas. Com o tempo os fatos tornar-se-ão
conhecidos de todos, e aqueles que hoje passam privações materiais, poderão adquirir o conforto a que têm direito. É erro pensar alguém que a Divina Providência envia almas à Terra destinadas
à posse do maior conforto material, e outras a viverem uma vida
de privações. É erro pensar que isto aconteça. A diferença existe
exclusivamente no grau de conhecimentos e patrimônio mental,
de cada uma. Aquelas que dispõem de maiores conhecimentos e
os põem em ação, certo é que constroem melhor situação na
vida material, enquanto aquelas que pouco ou nada sabem, vivem
no desconforto ou carecentes de tudo. Apliquem, então, a lei
mental, para tudo quanto necessitarem, e verão o resultado.
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Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 24-4-1971
Rio de Janeiro - Brasil
IMPORTANTE MISSÃO A CUMPRIR – INSUFICIÊNCIA DA
ATUAL DOUTRINAÇÃO EVANGÉLICA – CAMINHO A SEGUIR
PARA EVITAR DESPENHADEIROS E ABISMOS – ÚNICO REMÉDIO PARA AS TORMENTAS DA VIDA TERRENA – OS INCONVENIENTES DO JOGO
AS ALMAS ENCARNADAS NA TERRA neste século, mas principalmente aquelas que chegaram nos primeiros vinte anos, trouxeram consigo importante missão a cumprir, não apenas em seu
próprio benefício, como também em benefício da coletividade.
Após um estágio bastante longo no mundo espiritual, muitas milhares de almas foram encaminhadas à Terra portando cada uma
um compromisso de trabalho espiritual a ser desenvolvido em
meio à coletividade de que fazem parte. Muitas destas almas estão realmente cumprindo aquele compromisso através da pregação do Evangelho do Senhor, em numerosas organizações de trabalho espiritual. Muitas outras, porém, encontram-se inteiramente à margem desta bela atividade, voltadas exclusivamente para os
interesses da vida material. É tempo, entretanto de procurar cada
qual recordar o compromisso assumido no Alto e tratarem também de ajudar o esclarecimento dos seus irmãos em torno dos
sábios princípios que regem a vida espiritual de todas as almas encarnadas.
O Senhor Jesus tem observado por toda parte o que na Terra
existe em matéria de doutrinação evangélica dentro das organizações religiosas, e tem podido constatar a insuficiência dos
ensinamentos ministrados aos adeptos de cada um dos credos religiosos. Há necessidade de proclamar a todas as almas encarnadas
a verdade autêntica da transitoriedade de sua estada na Terra, onde
vieram com a finalidade de adquirir novas e maiores luzes em con-
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tato com a vida terrena, na qual permanecerão durante poucas
dezenas de anos. E sendo assim limitada a permanência das almas
nos respectivos corpos, torna-se necessária a preocupação de cada
uma com esse objetivo de sua vinda à Terra, para que possam
regressar a seu tempo engrandecidas, com as luzes aqui adquiridas. Tem observado o Senhor Jesus que a maioria dos homens e
mulheres se preocupam apenas com interesses da vida material
que ocupam todas as horas do dia, esquecidos inteiramente de
seus reais interesses de almas em busca de progresso espiritual.
O Senhor Jesus recomenda a todos os homens e mulheres a leitura das obras que constituem a Grande Cruzada do Esclarecimento trazidas a Terra por Sua determinação nas quais os leitores encontrarão aquilo de que muito necessitam, que é o seu
próprio esclarecimento. De posse de quanto nas citadas obras se
encontra, todos os homens e mulheres encontrarão bem nítido o
caminho que lhes convém seguir em seu exclusivo benefício.
As pessoas que se encontram em torno dos cinqüenta anos e
até os sessenta, tem no presente a sua maior oportunidade de alcançar os novos degraus que vieram buscar na Terra em sua presente encarnação. Recomenda então o Senhor Jesus a estas pessoas particularmente que façam uma pausa em suas atividades de
toda ordem para meditar seriamente no seu próximo regresso
ao mundo espiritual. Seria para lamentar-se, almas que aguardaram um século a sua presente encarnação, regressassem ao seu
plano no além na situação em que desceram à Terra, após uma
peregrinação de várias dezenas de anos. Sabe o Senhor Jesus que
os atrativos da vida terrena conseguem desviar as almas dos seus
verdadeiros objetivos, induzindo-as fortemente à prática daquilo
que em nada as beneficia. Lembra então o Senhor a essas almas
desviadas de seus verdadeiros objetivos, a necessidade de estabelecerem contato diário com a Divindade por meio da prece e da
meditação na hora de deitar-se, para que a Divindade saiba que
essas almas se encontram na Terra e onde vivem, para que possa
enviar-lhes a Sua proteção e ajuda. Almas encarnadas que não oram
à Divindade podem ser comparadas aos seres humanos vivendo
dentro da noite escura sem uma vela sequer a iluminar-lhes o trajeto. Estão por isso sujeitas a deslizar no despenhadeiro e cair nos
abismos que se abrem por toda parte. E uma vez caídas num desses abismos nos quais infelizmente muitas e muitas almas se tem
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precipitado, bem difícil será retirá-las de lá, e isto só se fará com
maior ou menor sofrimento.
O sentimento que mais pode contribuir para a felicidade e
bem-estar espiritual das almas encarnadas é a fé. As almas que
possuírem este belo sentimento em seu coração, conseguem vencer a tormenta que por vezes atinge a vida terrena, com um mínimo de sofrimento. A fé existente no coração de uma alma, põe a
alma em ligação direta com a Divindade, dela recebendo o alento
necessário para vencer as tormentas da vida, atravessando-as em
paz e tranqüilidade quando numerosas outras só sossobram. E
como adquirir a fé salvadora? – indagarão alguns leitores. O Senhor Jesus responde a esses estimados leitores que a fé se adquire pelo hábito de orar à Divindade ao fim de cada dia de trabalho santo para manter o corpo. A fé se inicia como a débil chama
de um fósforo e assim vai crescendo, se ampliando com a continuação do ato de orar, num crescendo sem fim, até se tornar um
poderoso foco para a alma que soube construí-lo. Uma notável
decorrência da fé existente no coração de uma alma encarnada é
o fato da sua conduta na vida se distinguir invariavelmente pelo
acerto dos seus atos, valendo por uma verdadeira luz a guiar-lhe
todos os passos. Uma alma possuidora da chamada fé em seu
coração, é uma alma feliz a engrandecer-se dia por dia, cujos pensamentos se iluminam e lhe proporcionam grandes alegrias em
contato com pensamentos da mesma natureza.
As Entidades desencarnadas identificam facilmente as criaturas de fé só em as observarem exteriormente através das irradiações do seu coração. Uma luz característica se irradia do coração
das pessoas que cultivam a oração à Divindade, e isto as distingue
em meio às demais que não cultivam o mesmo hábito. O Senhor
Jesus recomenda com empenho a todas as almas que se entreguem com sinceridade à oração diária à Divindade para merecerem a divina proteção de que todas necessitam enquanto na Terra.
Em seguida o Senhor Jesus deseja escrever algumas palavras
relacionadas com o mau hábito de muitas pessoas procurarem a
diversão no jogo para matarem o tempo, como costumam dizer,
atividade da qual lhes resulta um prejuízo bem maior do que possam imaginar, além daquele prejuízo monetário que frequentemente ocorre. O hábito do jogo de cartas em suas diversas modalidades, produz um notável desvio das funções do cérebro hu-
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mano, podendo levar suas células à completa inatividade de suas
funções características. O homem que se entrega ao passatempo
do jogo vai perdendo gradativamente a sua capacidade criadora
em outras atividades, até que suas células em nada mais se ocuparão que não seja aquela à qual se encontram ligadas. É certo que
numerosos homens e mulheres se entregam ao hábito do jogo
como simples meio de passar o tempo, em reuniões sociais. Este
hábito não foge, porém, ao inconveniente apontado acima, o qual
se irá se positivando com o correr do tempo. Dá-se com o hábito
do jogo um fenômeno semelhante ao da bebida. As pessoas que
se iniciam, mesmo de leve, no hábito da bebida, começam a envolver suas células pelas toxinas do álcool, e estas, com a continuação se atrofiam a tal ponto que não mais podem servir à função
de manter a saúde do corpo. Este forçosamente se ressente e
adoece pela insuficiência do sistema glandular atrofiado pelas toxinas nele impregnadas pela bebida.
Assim o fenômeno produzido pelo jogo no cérebro humano.
A intensa preocupação das criaturas que jogam determina o desvio da sua função celular a tal ponto que certas células são levadas
a cessação completa de sua verdadeira função no conjunto orgânico dos homens e mulheres dados ao hábito do jogo, mesmo
como passatempo. Com a continuação, tais criaturas passam a
pensar exclusivamente em termos de jogo com o decréscimo de
suas atividades normais. As Entidades evoluídas do mundo espiritual afastam-se completamente dos ambientes em que homens e
mulheres se reúnem habitualmente para jogar, aos quais acorrem
freqüentemente as influências negativas desejosas de influir no
sentido de perturbar esses ambientes. O jogo é ainda o fator de
não poucas infelicidades que ocorrem muito freqüentemente no
mundo, inspiradas em grande parte pelas influências negativas que
se encontram nesses lugares. Fatos os mais lamentáveis têm sido
verificados entre parceiros de jogo levados ao desespero ou à
exasperação, resultando tantas vezes na orfandade de almas inocentes apenas despontadas para a vida. O Senhor Jesus aconselha
a todos os homens, chefes de família ou não, que queimem os instrumentos do jogo que porventura possuírem, afastando-se assim
de uma prática condenada pelas leis espirituais, e pelas Entidades
guardiãs de todas as almas encarnadas.
Desejais reunir-vos para passar algumas horas agradáveis?

NOVA ORDEM DE JESUS

83

Escolhei entre um programa de boa música, não dessa música estridente, sem alma, que está sendo lançada pela vossa juventude,
uma música que prima pela própria desarmonia, porém um programa de trechos escolhidos entre os que possam deleitar vossos Espíritos ávidos de verdadeiras harmonias musicais. Experimentai ouvir, belos trechos em que vossas almas se elevem através dos planos invisíveis, e que devem ser verdadeiros trechos inspirados. Meia
hora de música nestas condições servirá ainda de agradável repouso para o vosso sistema nervoso porventura cansado das atividades diárias. Usai este tipo de passatempo todos vós homens e
mulheres que aspirais gozar de paz e tranqüilidade repousante.
A FÉ está sempre ao alcance de todos que queiram cultivá-la, tirando dela
proveito para ajudar a si e ao semelhante.
Encontre bem nítido o caminho que lhe convém seguir, lendo as obras que
constituem a Grande Cruzada de Esclarecimento.
A prece e a meditação diárias intensificam e fortalecem o indispensável contato com a Divindade.
Ajude ao Divino Salvador na espiritualização de todos.
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VA ORDEM DE JESUS
NOV
92ª MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 25-4-1971
Rio de Janeiro - Brasil
PREPARAÇÃO DO PLANETA PARA OITO MILÊNIOS –
CONDUTOS DO SUBSOLO EM CONSTRUÇÃO ESMERADA
– INGRESSO NA TERRA NA CATEGORIA DOS MUNDOS ESPIRITUALIZADOS – GRANDE PROGRESSO VERIFICADO NESTE SÉCULO – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIVINO
OS FATOS PREVISTOS para acontecerem neste fim de século
destinados a operar modificações substanciais na superfície terrena,
estão sendo registrados nos diversos continentes, conforme as
notícias divulgadas pela imprensa mundial. Os estudos elaborados
pelas Forças Superiores resultaram da observação feita desde séculos em torno da necessidade de se preparar a superfície terrena
para um período não inferior a oito milênios, durante os quais muitas gerações de almas necessitam de reencarnar neste pequeno
planeta. Os estudos realizados pelas Forças Superiores abrangeram todas as áreas atualmente improdutivas espalhadas por toda
a superfície do planeta, cuja transformação se iniciou, incluindo a
construção de uma delicada rede de distribuição de água à todas
as regiões atualmente privadas do chamado precioso líquido. Todo
o trabalho realizado pelas Forças Superiores contou com a colaboração especializada de todas as categorias do mundo espiritual,
onde vivem almas de grande capacidade técnica em todos os ramos de atividade. Existem no mundo espiritual, por exemplo, almas possuidoras de conhecimentos aprimorados na arte dos condutos do subsolo, às quais foi confiado o trabalho de estender
esses condutos às regiões destinadas à produção de alimentos,
resultantes das transformações em curso. O trabalho dessas almas é realizado a partir do centro do globo, primeiro, em condutos de grande porte denominados condutos centrais, ramificados
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de espaço a espaço em condutos menores nas extensões necessárias dos quais outros ainda se destacam em várias direções, para
que a distribuição da água possa beneficiar a todas as áreas em
que a mesma se torne necessária à população terrena. Uma imagem capaz de traduzir o trabalho realizado pela engenharia espiritual na distribuição do precioso líquido a todas as regiões e suas
subdivisões terrenas, vós a encontrareis no exame do vosso próprio corpo. Assim como encontrais a circulação sangüínea rigorosamente distribuída a todas as partes do vosso corpo, assim está
sendo preparada a distribuição de água potável a todas as áreas
úteis da Terra, para que o homem possa encontrá-la e dela se
beneficiar onde quer que a procure. Deste rigoroso trabalho da
engenharia celeste há de resultar um novo e importante surto do
progresso terreno, em paralelo com o desenvolvimento de outros setores de atividade.
Tem sido anunciado pelos emissários espirituais que a Terra se
prepara para entrar em nova fase de adiantamento, e isto é verdade, pois que o mundo terreno ingressará a partir do próximo
século na categoria de mundo espiritualizado, cuja população será
constituída de almas bastante evoluídas. A população terrena que
se prepara para reencarnar, uma parte da qual já aqui se encontra,
deverá implantar na Terra uma série extensa de grandes melhoramentos destinados a tornar a vida terrena um prazer bastante
agradável. O Senhor Jesus, permanentemente preocupado com
o bem-estar de todas as almas encarnadas, desde vários séculos
se empenha em dotar o planeta de melhores condições de vida
que as vividas por muitas pessoas da atualidade, porém não basta
para isso unicamente à vontade do Senhor. Todo o progresso material de um mundo tem de ser acompanhado do progresso espiritual de sua humanidade, sem o qual se registraria um desequilíbrio.
Para apressar, por conseguinte, o progresso espiritual da humanidade terrena, tem o Senhor Jesus enviado à Terra numerosos mensageiros com a missão de inspirarem as almas de boa vontade acerca do que verdadeiramente lhes convém para alcançar a felicidade
e bem-estar em sua vida terrena. Ultimamente aqui estiveram outros mensageiros do Senhor Jesus ditando belos conselhos e
ensinamentos que se encontram reunidos em livros ao alcance de
todos, e este esforço do Senhor tem sido compreendido e aceito
por muitas milhares de almas encarnadas cujo nível vibratório já
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se distingue bem nitidamente. O Senhor Jesus ficaria agradecido a
todas as pessoas que tendo adquirido os livros da Sua Grande Cruzada de Esclarecimento, levassem a outras a informação daquilo
que mais apreciam nesses livros, num espírito de colaboração capaz de ajudar as demais a progredir também.
Diz o Senhor Jesus que o progresso de um mundo tem de
seguir um paralelo com o progresso espiritual da sua humanidade,
e isto é uma verdade autêntica. Quereis um exemplo? Comparai
vários serviços existentes na Terra nos princípios do século com
os que existem na atualidade, e logo verificareis o acerto da informação. No princípio do século atual, por exemplo, os serviços de
transporte individual das classes abastadas, dos fidalgos, por assim
dizer, eram viaturas de tração animal, embora elegantes e relativamente confortáveis. Este tipo de condução cedeu lugar ao
automóvel e ao avião, para maior conforto e rapidez dos transportes. Muitos leitores devem ter ouvido falar das naus que singravam demoradamente os mares do século XVIII, para não citar
as primitivas embarcações movidas a remo por homens escravizados. Hoje em dia existem os grandes e luxuosos transatlânticos
ligando os continentes, onde os viajantes dispõem de maior conforto. Registrai este fato como um notável progresso implantado
no mundo terreno, conseqüência também do progresso espiritual
e científico registrado em meio à população terrena.
O esforço do Senhor Jesus, vindo Ele próprio instalar-se no
solo terreno para acompanhar de mais perto a vida das almas encarnadas, representa o grande empenho do Senhor em impulsionar o progresso espiritual da humanidade terrena, sem o qual não
poderá haver progresso material. Sabeis todos vós de experiência
própria que ao saberdes que pessoas evoluídas, parente ou amigos, pretendem visitar-nos a primeira medida que vos ocorre é
melhorar as vossas instalações para receberdes condignamente
os vossos hóspedes. Pois, bem, estimados leitores; com o mundo
terreno está ocorrendo coisa muito parecida. Novos hóspedes
altamente evoluídos se encaminham para a Terra para um estágio
de alguns decênios, sendo necessário preparar o mundo para um
acolhimento condigno. E com o prepará-lo? – podereis desejar
indagar ao Senhor Jesus. O Senhor esclarecerá que esta preparação
deve começar pela purificação dos pensamentos irradiados por
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todos os seres humanos. É mister que todos os homens e mulheres façam esta parte muito importante: tratem de policiar os próprios pensamentos, repudiando aqueles cujo nível moral lhes pareça em desacordo com os seus, para que não perturbem a pureza do seu nível moral. Repudiando os pensamentos maus ou inconvenientes que circulam abundantemente no ambiente terreno, os homens e as mulheres de boa vontade estarão contribuindo decisivamente para a purificação da própria atmosfera da Terra. Desta purificação gradativa resultará a eliminação das ondas
mentais negativas que ainda perturbam numerosas criaturas menos evoluídas que se encontram na Terra, permitindo-lhes receber as vibrações espirituais destinadas a ajudá-las a evoluir também.
Vede, estimados leitores, como o progresso em geral depende da colaboração de todos os seres humanos, para que todos se
beneficiem igualmente desse progresso. No momento em que a
estrutura física da Terra está recebendo melhoramentos que tornarão o planeta mais agradável à vivência das almas nele encarnadas, uma importante cooperação se requer de todos os homens
e mulheres do presente, no sentido de ajudarem com seus bons
pensamentos a purificação do ambiente terreno. Mas deseja o
Senhor Jesus esclarecer que a cooperação requerida aos homens
e mulheres do presente não é de maneira nenhuma um esforço
gratuito, mas ao contrário, pois que será regiamente retribuído
em luzes e bênçãos para cada um de per si no mundo espiritual. E
esclarece ainda o Senhor Jesus que não existe absolutamente esforço gratuito na vida de todas as almas encarnadas. Todo esforço
empreendido pelas almas encarnadas, seja ele em que sentido for,
é sempre fartamente remunerado pelas Forças Superiores. Se,
pois, milhares de almas resolvem atender ao pedido do Senhor
Jesus e se empenham em purificar os seus pensamentos e repelir
aqueles que lhes pareçam maus, estas almas estarão prestando
um serviço inestimável à Divindade e serão recompensadas
generosamente pela própria Divindade ao regressarem ao seu
plano espiritual. Mas enquanto permanecerem no solo terreno já
sentirão agradáveis reflexos do bem que estiverem proporcionando
à coletividade por meio do seu esforço mental. Segundo as leis
espirituais, as criaturas recebem, em regra, retribuições em parcelas semelhantes àquelas que enviam aos seus semelhantes. Se
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enviam vibrações de amor, de fraternidade e bem-estar aos seus
semelhantes, recebem de retorno o mesmo volume do que emitiram. Isto tanto ocorre no sentido do bem como do mal. Evitem
as pessoas de desejar o mal ou a infelicidade aos seus contemporâneos, porque o retorno será fatalmente da mesma natureza e intensidade. É como se a criatura jogasse uma pedra numa rocha
bem próxima e esta a devolvesse ao responsável com força igual
à emitida. Isto é uma lei que se cumpre em todos os sentidos e
circunstâncias.
Há apenas uma exceção a esta lei, no que se refere aos serviços prestados pelas almas à Divindade. Estes serviços, como, por
exemplo, a contribuição dos seres humanos para a purificação do
ambiente terreno, são considerados serviço divino e são retribuídos sempre na proporção, de cem por um. A Divindade considera
de tal maneira meritório o serviço divino prestado na Terra pelas
criaturas humanas, porque em benefício da coletividade, que os remunera espiritualmente a cem por um, segundo o código existente
no mundo espiritual. Esta forma dos seres humanos colaborarem
com a Divindade por meio da prestação do serviço divino, seja
em benefício individual prestado aos semelhantes, seja na melhoria
das condições ambientes é sempre considerada pela Divindade
uma colaboração de altíssimo valor, para a qual a lei estabelece o
índice de retribuição acima indicado. Muitas e muitas Entidades
altamente evoluídas que permanecem no mundo espiritual, adquiriram poderosos focos de luz em suas atividades terrenas,
dedicadas ao serviço divino. Ao regressarem ao Alto viram-se surpreendidas com grandes focos de luz espiritual a elas destinados
pela Divindade.
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Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 1-5-1971
Rio de Janeiro - Brasil
DEVERES PARA COM A DIVINDADE – URGENTE PREPARAÇÃO PARA A VIDA ESPIRITUAL – ÚNICA BAGAGEM DAS
ALMAS QUE PARTEM – MUITO ESPERA O SENHOR DOS HOMENS CULTOS – OPINIÃO VALIOSA SOBRE A ALMA
AS ALMAS ENCARNADAS que se encontram na Terra neste
fim de século, e que tem levado uma vida de indiferença em relação aos seus deveres para com a Divindade, necessitam de voltar
sua atenção urgentemente para esses deveres antes que seja tarde demais. São muitos milhares as almas nesta situação, infelizmente para elas, em face dos fatos que se estão positivando por
toda parte. Almas que esperaram decênios e decênios no mundo
espiritual pela sua vez de reencarnarem, necessitadas e desejosas
de adquirir novas luzes espirituais ao longo de mais uma vida terrena,
de tal modo se esqueceram desse objetivo que se encontram agora na iminência de regressar ao mundo espiritual na mesma situação em que desceram à Terra. Esta observação do Senhor Jesus
muito O tem preocupado, porque o Seu grande desejo é verificar o
progresso continuado de todas as almas que descem à Terra.
Examinando o fato em suas origens, o Senhor Jesus tem verificado que tal situação se deve em boa parte à insuficiência dos
ensinamentos religiosos que não conseguem despertar o verdadeiro interesse das criaturas pelo seu adiantamento espiritual.
Agora, porém, com a presença do Senhor no solo terreno e a
divulgação dos conselhos e ensinamentos constantes das obras da
Grande Cruzada de Esclarecimento ampliadas através destas Mensagens, espera o Senhor Jesus despertar as atenções de todas as
almas pelo seu verdadeiro interesse espiritual. O conhecimento
das leis que regem a vida espiritual no Universo é de tal modo
necessário e útil a todos os seres humanos, que o Senhor Jesus
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acredita que homens e mulheres deste fim de século se voltem
imediatamente para ele, muito especialmente as pessoas de mentalidade amadurecida. Daí o empenho do Senhor Jesus em recomendar a todos os homens e mulheres a necessidade de se prepararem convenientemente para a vida espiritual, na qual deverão
permanecer por mais de um século ao findarem a sua presente
encarnação. E se assim é em verdade, está no próprio interesse de
todas as almas encarnadas se familiarizarem com os ensinamentos
espiritualistas desde agora, a fim de melhorarem o patrimônio que
deixaram no Alto ao descerem à Terra. A ignorância longamente
disseminada entre muitos seres humanos, sentenciava que o que
as criaturas levam da Terra ao se desligarem do corpo, era apenas
o que houvessem aproveitado materialmente. Tal sentença, de
tão grosseira e mentirosa, satisfazia aos menos capazes de raciocinar, os quais se deixavam entregues a uma vivência em tudo semelhante à dos irracionais. A verdade é outra, muito diferente,
porquanto do que se comeu e gozou ninguém leva a menor partícula em sua bagagem espiritual ao regressar da Terra. A única
bagagem que as almas conduzem ao desencarnarem, consiste
exclusivamente das obras meritórias que tiverem podido praticar
em benefício dos seus contemporâneos, e o produto das orações
que tiverem dirigido à Divindade durante sua permanência no corpo. Este tipo de bagagem nenhum trabalho dá a conduzir por ser
constituída de luzes e bênçãos aderidas à personalidade espiritual
das almas que partem da Terra.
Assim explicada a situação de todas as almas que se encontram na Terra desfrutando uma nova encarnação, e advertidas de
quanto possa suceder-lhes se nada fizerem pelo seu adiantamento espiritual, o objetivo único de sua vinda à Terra, espera o Senhor Jesus que todas recebam Sua palavra com a devida consideração e se disponham a recuperar os longos anos perdidos em
busca de interesses puramente materiais. Já foi dito pelo Senhor
que muitos milhões de almas se preparam para descer à Terra
após um estágio mais ou menos longo no mundo espiritual, e isto
determinará que aquelas que se encontram presentemente encarnadas não possam voltar à Terra nos próximos duzentos anos.
Esta informação do Senhor Jesus é perfeitamente exata, e deve
servir de reforço a quanto o Senhor tem escrito acerca da necessidade de todas as almas presentemente encarnadas se empenha-
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rem na aquisição das luzes que vierem buscar na Terra.
O Senhor Jesus tem verificado com certa melancolia, que homens possuidores de regular cultura material, inclusive o grau universitário, se manifestem desfavoravelmente em relação às leis
espiritualistas e sua atuação na vida de todas as criaturas. O Senhor lamenta que tal aconteça porque isso denota o longo caminho que esses homens ainda têm a percorrer até que cheguem a
descobrir a luz da verdade. Esses homens que assim se manifestam, não tiveram oportunidade de manusear boas obras espiritualistas, ou se o fizeram não lhes dedicaram a devida atenção. Como,
entretanto, todos hão de ter a sua oportunidade, o Senhor espera que esses filhos encontrem o caminho que os conduza um dia
à meta da sua felicidade espiritual.
A propósito, deseja o Senhor Jesus, relatar um fato bastante
expressivo, verificado em algum ponto do mundo espiritual, não
faz ainda muito tempo. Ali se encontravam reunidos vários Espíritos que haviam adquirido na Terra uma sólida cultura material,
mas nada haviam aprendido em torno da vida espiritual. Encontravam-se reunidos precisamente para debater o assunto-alma do
qual tanto se falava no plano em que ora viviam. Com a palavra o
Espírito de antigo professor de ciências positivas na Terra, declarava que bem estranho lhe parecia falar-se na existência da alma,
visto como em sua longa vivência na Terra jamais a havia encontrado. Que seus colegas presentes dessem então cada qual o seu
depoimento. Com a palavra o Espírito de um médico encanecido
no exercício da profissão de curar os corpos doentes, declarou
que se empenhou em toda a sua carreira em procurar descobrir a
alma nos doentes que faleciam, num minucioso trabalho de pesquisa, mas sempre com resultados negativos. Informou inclusive
que nesta pesquisa chegou apesar doentes em estado gravíssimo,
e também após o falecimento, tendo constatado invariavelmente
o mesmo peso. Concluíra, portanto, com outros colegas, pela
inexistência da alma em tais circunstâncias. Usou da palavra em
seguida o Espírito de antigo professor de química em vários centros de estudos e pesquisas da Terra, ufanando-se de haver preparado nessa matéria algumas dezenas de milhares de estudantes, já
então desempenhando função de mestres na especialidade. Essa
Entidade concordava com os colegas que a haviam precedido em
que a afirmação da existência da alma nas criaturas humanas não
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passava de uma afirmativa falaz e, portanto, destituída de fundamento.
Nessa altura da reunião surgiu ao lado dos circunstantes uma
Entidade de grande luminosidade cuja presença a todos surpreendeu. A Entidade apressou-se em tranqüilizar aqueles Espíritos de
homens sábios, dizendo-lhes que ouvira de longe o assunto em
debate, o qual muito lhe interessara e por isso se transportara até
o local da reunião. Pedia, então, permissão para participar de tão
importante assunto. O mais velho do grupo a julgar pelo seu aspecto octogenário, falando em nome dos companheiros declarou bem-vinda a Entidade, e expôs sucintamente o que havia sido
dito até ali a respeito da alegada existência da alma nas criaturas
humanas. Pediu em seguida à Entidade recém-chegada a sua opinião a respeito de tão sugestivo assunto. A Entidade recém-chegada após agradecer a honrosa acolhida de tão ilustres personalidades, assim se manifestou:
– Já que me pedis a minha opinião a respeito da alma eu vou
emiti-la, com o meu pedido antecipado das vossas desculpas, se
acaso discordar da vossa opinião. Para começar eu vos direi que
eu e todos vós somos almas, sempre o fomos, e sê-lo-emos eternamente. Nossa criação originou-se de uma simples idéia na Mente Divina, tendo nós permanecido milênios de milênios no cosmo, numa inconsciência completa de nossa própria existência, enquanto instintivamente tratávamos de agregar matéria cósmica à
simples centelha que éramos então. A certa altura da nossa existência de simples luminosidade no imponderável, recebemos a
graça do sopro do Criador e então nos tornamos seres imateriais
em crescimento na imensidade do cosmo, vivendo uma existência muito semelhante à da própria luz que também ignora a sua
existência. Decorreram daí alguns milhões de milhões de anos durante os quais nos foi permitido reunir um mínimo de substância
que nos trasladou a determinado plano físico, onde perambulamos
novos milênios de milênios até que, tendo percorrido toda a escala
de vida a nossa frente, alcançamos a forma humana ainda bastante
imperfeita em mundos dos quais todos já perdemos a memória.
Chegando por fim ao tipo humano mais perfeito que conhecemos, fomos conduzidos ao planeta terreno, no qual cada um de
nós na altura em que nos encontramos agora, deve ter vivido nunca
menos de doze a quinze mil anos de encarnações e encarnações
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de aprendizado. Agora, dir-vos-ei eu para vossa maior surpresa,
que tanto eu como cada um de vós somos almas agora desencarnadas, após havermos percorrido a longa trajetória de que vos falei.
Dir-vos-ei ainda que não há necessidade de procurar a alma através da autópsia como acabou de relatar um de vós, porque a alma
é a primeira a deixar o corpo quando o mesmo morre. Pena é
que as escolas e universidades da Terra não expliquem isto aos
alunos, preparando-os para viverem uma existência de plena harmonia com as leis espirituais, ao invés de preparar homens como
vós fostes, absolutamente ignorantes da existência da alma, que é
o elemento inteligente em todas as criaturas. Ficais então sabendo desde agora que é a alma que constrói o corpo humano desde
o ventre materno, o veículo que ela deve usar durante a sua permanência no solo terreno. Quando esse corpo enferma e tem
necessidade de médico, consequência é de alguma infração alimentar da responsabilidade da alma, ou de excesso a que haja
submetido o organismo. Examinai-vos atentamente – prosseguiu
– e verificareis a fluidez de vosso corpo atual muito diferente daquele que deixaste na Terra. Hoje todos nós somos Espíritos –
almas desencarnadas – em fase de assimilação de quanto aprendemos em nossa última estada no corpo físico, enquanto nos preparamos para novo mergulho na carne quando isso nos for determinado. Sabeis agora, estimados irmãos, o que vem a ser a alma?
Todos os presentes reverenciaram a Entidade recém-chegada, em
sinal de agradecimento pela bela explicação acerca da alma.
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Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 2-5-1971
Rio de Janeiro - Brasil
OBSERVAÇÕES DO SENHOR EM MUITOS LUGARES PERCORRIDOS – FALTA DE RELIGIOSIDADE – NECESSIDADE DO
PREPARO ESPIRITUAL – ENSINAMENTOS RELIGIOSOS ENVELHECIDOS – A REENCARNAÇÃO TAXADA DE PURA IMAGINAÇÃO – SEM REENCARNAÇÃO NÃO HAVERIA PROGRESSO MORAL
O SENHOR JESUS está percorrendo todas as regiões habitadas do planeta em companhia de Sua equipe de assessores espirituais, num trabalho de observação e levantamento da situação reinante em todos os lugares percorridos. Observando assim de perto a vivência das almas encarnadas em toda a superfície terrena,
está o Senhor Jesus habilitado a determinar as medidas necessárias
ao atendimento das condições de melhoria de todas elas. Uma observação recolhida pelo Senhor nessas visitas a muitos lugares da
Terra é a falta de religiosidade dos seus habitantes, preocupados
exclusivamente com as necessidades da vida material. Isto acontece não apenas nos lugares mais atrasados em matéria de civilização, mas igualmente em numerosas vilas e cidades possuidoras de
seus templos religiosos. Verifica então o Senhor Jesus certa displicência por parte dos religiosos locais, por sua vez cheios de problemas para resolver.
Chegaram, porém, os tempos de despertar as almas encarnadas para a vida espiritual, na qual estão reingressando todos os
dias após o desligamento do corpo. A ausência do preparo espiritual durante a existência terrena, importa em regressarem as almas ao seu plano de vida espiritual, não raro em situação moral
bastante inferior àquela que possuíam ao descerem à Terra. Este
fato tem sido verificado por toda parte com grave prejuízo para as
próprias almas, uma vez que, havendo descurado a sua evolução
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enquanto na Terra para cuidarem apenas dos interesses materiais,
dificilmente conseguirão voltar ao meio terreno antes de decorridos de dois a três séculos. Uma grande responsabilidade tem de
ser atribuída aos mentores religiosos de profissão, pelo fato acima
apontado, uma vez que lhes incumbe empenharem-se no esclarecimento das suas ovelhas.
Há, porém, várias atenuantes a registrar para que tais fatos aconteçam, e uma delas diz respeito ao tipo de ensinamentos religiosos
ministrados em todos os lugares visitados pelo Senhor Jesus. Os
ensinamentos, por exemplo, ministrados pela fé católica encontram-se assaz envelhecidos de dois mil anos e não conseguem
despertar o interesse das almas. Os ensinamentos que conservam
o inferno e o purgatório como estágios definidos das almas faltosas,
já não conseguem ver-se acreditados pelos adeptos, em face do
adiantamento alcançado pelas almas em várias encarnações, e se
encontra presente em seu subconsciente. É mister reformar tais
ensinamentos obsoletos, e substituí-los por outros capazes de
despertar o interesse espiritual das almas encarnadas. É necessário difundir por toda parte a existência da Reencarnação como
uma das leis espirituais em virtude da qual as almas voltarão à Terra em novos corpos quantas vezes se tornarem necessárias ao
seu aprendizado nesta escola terrena. Tem observado o Senhor
Jesus que tanto a religião Católica como a Evangélica se empenham
na negativa da Lei da Reencarnação, taxando-a de pura imaginação dos espiritualistas estudiosos das obras de Kardec. O Senhor
Jesus deseja esclarecer a propósito, que Allan Kardec foi um dos
Seus emissários enviados a Terra no século XIX precisamente para
coordenar o intercâmbio de almas encarnadas com as desencarnadas,
e bem se desempenhou dessa nobre missão. A Lei da Reencarnação sucessiva, das almas durante milênios, até alcançarem o grau
evolutivo peculiar a este planeta, funciona desde milênios apesar da
negativa de muitos religiosos de hoje. Não fora a sua reencarnação
sucessiva e nenhum desses mentores religiosos se encontraria na
Terra a negar a lei que aqui os trouxe. Há, portanto, necessidade
premente da reforma do ensino religioso difundido principalmente
pelas igrejas do Ocidente, sob pena de se verem abandonadas pelos seus adeptos, desejosos de maiores esclarecimentos da vida espiritual.
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Três são os pontos fundamentais do ensino religioso a ser
ministrado a partir deste fim de século: a transitoriedade da vida
terrena, a prática do amor aos semelhantes, e a reencarnação
sucessiva das almas em novos corpos. A transitoriedade da vida
terrena explicada a todos os homens e mulheres dar-lhes-á a consciência de que terão de regressar algum dia ao seu lar espiritual, e
daí a necessidade de se prepararem devidamente para esse regresso. Esta convicção terá ainda o mérito de evitar a prática de
atos irrefletidos ou mal pensados, dos quais possa resultar um
demérito moral do qual virão a arrepender-se futuramente e sem
remédio, quando se encontrarem novamente em seu plano de
vida espiritual. A idéia da transitoriedade da vida terrena ainda influirá no comportamento dos seres humanos no intercâmbio com
os seus semelhantes, evitando certo número de atritos desnecessários, mas que sucedem freqüentemente entre as almas encarnadas.
A recomendação do amor aos semelhantes como ensinamento religioso, muito contribuirá para que as criaturas se olhem
com maior simpatia no trato da vida material, levando-lhes a certeza de que seus contemporâneos são seus irmãos, porque filhos
do mesmo Pai Celestial, e na Terra se encontram com o mesmo
objetivo de progredir espiritualmente. A recomendação do amor
aos semelhantes como ensinamento religioso terá ainda o mérito
de criar nas almas o desejo sincero de algo fazer em benefício das
almas necessitadas, do que resultará uma compensação para aquelas que o fizerem. Essa compensação constará sempre de bênçãos e luzes para as almas que algo fizeram pelos semelhantes.
Estará nessa prática a concretização da promessa do Pai Celestial
quando assim se pronunciou: – Ajuda o teu irmão que o Céu te
ajudará. O Céu figurado nesta frase representa evidentemente a
Divindade, numa linguagem compreensível a todas as almas encarnadas, habituadas desde a infância à idéia do Céu como morada de Deus. Embora essa não seja bem a realidade, mal não há
em que se conserve a idéia do Céu perante as almas encarnadas,
a qual traduz a maior elevação existente no mundo espiritual.
Falemos agora da Reencarnação como um dos pontos fundamentais do ensino religioso a ser ministrado às almas que se encontram na Terra em busca de maior progresso espiritual. É este
um ensinamento que muito interessará a todas as criaturas huma-
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nas, pela circunstância de lhes ministrar a idéia de uma grande verdade. É necessário que todos os homens e mulheres saibam não
ser a vida atual a primeira vez que se encontram na Terra, e também não será a última. Todos os seres humanos estiveram na Terra milhares de vezes, vivendo em lugares diferentes do mundo
terreno em busca de aprimoramento moral, e também de experiências que só se conseguem no meio terreno. Explicar-se-á às
almas encarnadas, também como grande verdade, que a vida e o
comportamento de uma alma em cada uma das suas encarnações
tem o mérito de preparar os planos de sua encarnação seguinte.
O mundo espiritual registra os passos e os atos de cada uma das
almas encarnadas, para o fim de projetar seu futuro plano de vida
no solo terreno. Sem pretender entrar em minúcias para não magoar ninguém, o Senhor Jesus explica que a existência na Terra de
criaturas fisicamente defeituosas tem sua explicação em atos e
fatos de sua vida anterior, tendo sido necessário a essas almas encarnadas em veículos defeituosos, aceitarem tal situação em seu
próprio benefício. Não fora a lei da Reencarnação e não haveria
um meio de determinadas almas faltosas se redimirem das faltas
praticadas. Mas não é essa a única finalidade da lei da Reencarnação. Este é simplesmente um pequeno detalhe da lei. Sua principal
finalidade, o grande bem resultante da lei da Reencarnação, é trazer sucessivamente as almas a Terra em novos corpos para continuarem o seu aprimoramento moral e científico. Somente a vida
terrena oferece às almas as condições necessárias ao seu aprimoramento moral e cientítico, pelas atividades e movimentação a
que estão obrigadas para se manterem no corpo. Enquanto no
mundo espiritual, as almas desencarnadas, embora disponham de
meios e condições de desenvolvimento intelectual, falta-lhes o elemento principal de desenvolvimento que é o trabalho material tal
como existe na Terra. É portanto em contato com o meio terreno, suas lutas e dificuldades, que as almas encarnadas conseguem
realizar alguns dos planos elaborados no mundo espiritual, como
contribuição ao engrandecimento do planeta. Em face do que aí
fica não se concebe que algumas religiões do Ocidente persistam
em negar a existência da Reencarnação como uma das mais importantes leis espirituais a regerem a vida terrena. É graças à lei da
Reencarnação que se encontram no mundo espiritual muitos
milhares de almas possuidoras de grande luminosidade adquirida
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em vidas sucessivas vividas em várias regiões do mundo terreno,
onde muito se empenharam em esclarecer e ajudar os seus contemporâneos. Não existisse essa lei maravilhosa em favor da evolução espiritual de todas as criaturas, e não haveria progresso moral
nem científico uma vez que numa única passagem pela Terra possível não seria a nenhuma criatura alcançar a luz espiritual de que
tanto carece.
Eis aqui uma recomendação do Senhor Jesus a todos os religiosos do mundo: cancelem os argumentos contrários à Lei da Reencarnação e procurem beber nas obras espiritualistas os fatos abundantes que nelas se encontram demonstrativos da excelência dessa
lei. Sem a reencarnação das almas de século em século em novos
corpos e lugares diferentes, não haveria progresso nem elevação
espiritual, porquanto o período de uma encarnação é insuficiente
para isso. Devemos considerar que o período em que uma criatura
consegue assimilar verdadeiramente as circunstâncias da vida terrena
é aquele que vai dos trinta aos sessenta anos. Ora, em apenas trinta
anos de vida terrena nenhuma alma teria possibilidades de alcançar
o desejado aprimoramento moral. Reencarnando, porém, de século em século, todas as almas dispõem dessas possibilidades, inclusive aquelas que se dedicam à missão religiosa. Não tivessem estas
almas reencarnado vezes inúmeras, e não teriam condições para
desempenhar sua missão.
Aos religiosos do mundo: “Cancelem os argumentos contrários à Lei da
Reencarnação e recebam Luz das obras espiritualistas”.
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Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 8-5-1971
Rio de Janeiro - Brasil
ACONTECIMENTOS PLANEJADOS DE LONGA DATA –
UMA CHAVE ESPIRITUAL DA MAIOR UTILIDADE – O SENHOR
TAMBÉM ORA DIARIAMENTE – VANTAGENS DA ORAÇÃO
NOTURNA – NOVO ESCLARECIMENTO DO SENHOR SOBRE OS PODERES DA ORAÇÃO
OS ACONTECIMENTOS que se estão desenrolando nas diversas regiões do mundo terreno, tem objetivo bem nítido de preparar a topografia dessas regiões para melhor servir aos seres
humanos que as habitam. Nenhum desses acontecimentos está
ocorrendo ao acaso ou de maneira imprevista, visto como tudo
quanto acontece na Terra obedece a um planejamento do mundo
espiritual, e tem sempre uma finalidade benéfica. Somente os movimentos guerreiros não são planejados pelas Forças Superiores,
porém elas se preparam para fazê-los terminar. Nos tempos que
correm estão se positivando acontecimentos planejados de longa
data, de alguns séculos decorridos, com a finalidade já de muitos
conhecida de modificar a estrutura terrena nas regiões em que se
fizer necessário para melhor servir às respectivas populações.
As Forças Superiores esperam poder alimentar os vários milhões de almas que se encaminham para a Terra, necessitando
para isso de ampliar as áreas de produção de alimentos atualmente já insuficientes para a população da Terra. Os meios para isso
vós já os conheceis, através das obras da Grande Cruzada de Esclarecimento e de outras Mensagens do Senhor Jesus, embora a
utilização desses meios possa promover a partida inesperada de
alguns milhares de almas em pleno vigor de sua vida terrena. Já
sabeis igualmente que tudo foi providenciado no mundo espiritual
para que as almas atingidas em seus veículos físicos e tenham de
deixá-los, serão recolhidas e carinhosamente conduzidas ao seu
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plano de vida espiritual sem o menor sofrimento. O Senhor Jesus
deseja repetir e insistir na sua recomendação a todas as almas
encarnadas para que entrem em contato diário com a Divindade
na hora de deitarem, para que a Divindade saiba onde se encontram e possam vir socorrê-las em suas necessidades ou ocorrências verificadas à sua volta, conseqüências ou não dos acontecimentos em curso.
Em seguida o Senhor Jesus deseja oferecer aos leitores desta
Mensagem uma chave da maior utilidade para todos, se alguma
circunstância se verificar a envolvê-los por efeito dos acontecimentos programados para este fim de século. Deve ficar claro
que esta chave servirá principalmente às pessoas que se habituaram à sua oração diária à Divindade, segundo as reiteradas recomendações do Senhor. Assim, na ocorrência de algum fato grave
à sua volta, as pessoas em ligação com a Divindade, não devem
assustar-se com o fato; procurem manter a maior calma possível,
e enviem um pensamento à Divindade pedindo Sua presença e
proteção. Fiquem todos os leitores certos de que essa atitude
será recebida instantaneamente pela Divindade, e o seu socorro
se positivará também instantaneamente. Esta é a chave que o Senhor Jesus oferece a todos os leitores de Suas Mensagens, chave
com a qual abrirão a porta de sua proteção e tranqüilidade. Acontece constantemente por toda parte, as pessoas se agitarem em
face de acontecimentos extraordinários, e não atinarem com o
meio de se comunicarem prontamente com a Divindade para receberem o necessário socorro e proteção. Mantendo sua calma
e sangue frio, como costumais dizer, todas as pessoas em tais circunstâncias usarão do raciocínio em face da Divindade, sempre
pronta a intervir na vida de todas as almas encarnadas. O Senhor
Jesus deseja oferecer mais este esclarecimento a todos os leitores de Suas Mensagens, como uma chave espiritual para a tranqüilidade de todos.
Poderá alguém desejar indagar do Senhor Jesus se esta chave
terá poder de evitar a partida das almas que a utilizarem nos momentos de perigo. O Senhor Jesus responde por antecipação que,
como todas as almas que descem à Terra trazem o seu destino
traçado em sua carta-de-vida, aquelas que destinadas estiverem a
deixar o corpo em determinadas ocasiões, decerto que o farão; o
fato, porém, de invocarem a presença e socorro da Divindade
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terá para elas uma grande valia na sua condução tranqüila ao plano
ao qual pertencerem, isentas de todo sofrimento. Para as almas,
porém, que tiverem sua partida condicionada à sua própria atitude em determinados momentos, estas podem estar certas de haverem atravessado a ponte do perigo e alcançado a margem firme de sua segurança. É por isto de toda a conveniência para todas
as almas encarnadas indistintamente, usarem a chave espiritual que
o Senhor Jesus lhes oferece, certas de que a mesma ser-lhes-á útil
em quaisquer circunstâncias.
O Senhor Jesus alimenta as maiores esperanças de que a Sua
palavra grafada nestas Mensagens seja lida com o devido interesse, não apenas uma vez, mas uma dúzia de vezes pelo menos, a
fim de que os Seus ensinamentos se gravem no subconsciente de
todos os leitores. Este fato muito há de contribuir para o mais
rápido progresso espiritual de quantos tiverem a ventura de passar os olhos pelas Mensagens do Senhor. Sabe o Senhor Jesus que
as lutas da vida terrena em que todas as almas se empenham para
conquistar recursos e fazer face às suas e às necessidades dos seus,
sabe o Senhor Jesus que tal preocupação retira de muitas pessoas
a tranqüilidade indispensável para assimilar estas leituras. A estas
pessoas deseja o Senhor deixar aqui o seguinte conselho: quando
se dispuserem a estudar estas Mensagens, elevem primeiramente
uma prece à Divindade com a intenção de adquirirem calma e
entendimento para bem assimilarem a palavra do Senhor, e verão
com alegria o restabelecimento de sua tranqüilidade e disposição
para bem entenderem a palavra do Senhor. Façam isto e muito se
alegrarão com o resultado alcançado.
E por que isto se dará? - poderá alguém desejar perguntar ao
Senhor Jesus. O Senhor esclarece que o efeito da prece, da oração à Divindade, é tão poderoso, seja em que circunstância for,
que aquele que a proferir alcança sempre o seu objetivo. No mundo
espiritual, onde as almas que nele vivem não tem interesses materiais a defender, mas unicamente interesses da ordem espiritual, a
prece é utilizada no início e no fim de todas as tarefas, pelas facilidades dela decorrentes ao bom êxito de todos os trabalhos. O
próprio Senhor Jesus faz questão de divulgar a todas as almas encarnadas que ele próprio se entrega à oração três vezes ao dia
normalmente e quando mais a julgar necessária ao bom êxito de
Suas imensuráveis tarefas. O Senhor Jesus ora três vezes ao dia
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em favor de todas as almas que se encontram em peregrinação
pelos caminhos terrenos, para que o Pai Celestial as abençoe e
ajude no desempenho de suas tarefas de aprendizado. E o Senhor
Jesus bem sabe o quanto valem as Suas preces em favor das almas
encarnadas, transformando-se muito freqüentemente em mãos
salvadoras para muitas delas. Não fossem as orações do Senhor
Jesus em favor das almas encarnadas, muitos perigos e fracassos
se registrariam na vida de muitos milhares delas. Tereis nesta declaração do Senhor uma prova a mais do valor da prece para a
vossa maior felicidade. Tempos se aproximam em que toda a população terrena usará a prece também três vezes ao dia, não só
em proveito próprio como também em favor da coletividade, e
então a aura da Terra se tornará tão luminosa e diáfana, cujo reflexo sobre as almas encarnadas será comparável a um raio de sol
nos dias umbrosos do inverno.
Todos os mundos mais adiantados do que a Terra praticam a
prece como um hábito diário tão necessário às criaturas como o
alimento do corpo. Enquanto o alimento serve para manter o
corpo em plena forma como veículo da alma, a prece alimenta
abundantemente o estado magnético das almas e as coloca em
permanente contato com a Divindade, que é a mesma em todos
os planetas habitados. No dia, por conseguinte, em que a população terrena se capacitar do real valor da prece, da oração, em sua
vida diária, muitos fracassos desaparecerão do ambiente terreno
e muitos perigos serão afastados da vida humana. Esses tempos
aproximam-se com a renovação dos seres humanos em futuro
próximo. É este um dos grandes objetivos trazidos pelo Senhor
Jesus ao se instalar no solo terreno, e aqui se empenhar em que
todos os homens e mulheres se entreguem às maravilhas da prece diária à Divindade.
O homem como a mulher que se entregarem ao hábito da
oração noturna à Divindade adquirirão desde logo uma nova consciência de si mesmos; sua capacidade de raciocínio se amplia e
esclarece aos efeitos da oração sobre a sua personalidade espiritual, permitindo-lhes encarar a vida pelo verdadeiro prisma pelo
qual deve a vida ser encarada. O homem como a mulher que
adotarem o hábito da oração diária à Divindade, passarão a sentirse criaturas privilegiadas pelo seu contato permanente com a Divindade, pronta a ajudá-los e socorrê-los em quaisquer circunstân-
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cias. O homem como a mulher que assim fizerem, adquirirão um
sentimento tal de segurança e bem-estar que o não permutariam
pelos tesouros perecíveis do mundo terreno. A explicação desse
fato está em que, habituando-se à oração diária, suas almas passam a receber da Divindade renovados focos de luz espiritual produzidos pela oração, que um novo entendimento da vida se lhes
apresenta para sua maior felicidade e bem-estar. Vede, estimados
leitores, o que poderemos acertadamente denominar de “ milagres da oração”.
Para encerrar a presente Mensagem o Senhor Jesus ainda oferece aos seus estimados leitores um novo esclarecimento acerca
dos poderes da oração, que é o seguinte: se algum de vós tiver
uma aspiração a realizar e a sua realização pareça difícil, poderá
realizá-la por meio da oração noturna à Divindade. Proceda do
modo seguinte: escreva num pedaço de papel branco aquilo que
constitua a sua aspiração, mantendo esse papel nas mão durante a
oração à Divindade. Ao terminar diga simplesmente com toda a
sua fé: “Peço à Divindade que ordene a realização desta minha
aspiração, se for justo e razoável o que peço para a minha felicidade”.
Nesta Mensagem: CHAVE DA PROTEÇÃO E DE SUA TRANQUILIDADE.
Fique isento de todo o sofrimento na hora de sua passagem para o Além.
Não leia as Mensagens apenas uma vez, mas uma dúzia de vezes.
Na oração à Divindade, adquire-se uma nova consciência de si mesmo.
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VA ORDEM DE JESUS
NOV
96ª MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 9-5-1971
Rio de Janeiro - Brasil
ASPIRAÇÕES E NECESSIDADES DOS SERES HUMANOS
DOIS SÉCULOS DE ESPERA POR NOVA OPORTUNIDADE –
O SENHOR SE REÚNE COM GOVERNANTES TERRENOS
PARA IMPEDIR NOVOS CONFLITOS – RETIRADA DO CORPO SE NECESSÁRIO
PARA ATENDER DE PERTO às necessidades e aspirações
das almas encarnadas, o Senhor Jesus decidiu instalar-se no solo
terreno por um período que se prolongará até o fim do século,
quando o mundo terreno terá passado por uma grande transformação. Estando presente no ambiente terreno acompanhado de
Sua numerosa equipe de assessores espirituais, o Senhor Jesus
tem oportunidade de registrar os pensamentos emitidos pelos
seres humanos em torno de quanto possa constituir suas aspirações e necessidades. E registrando estes pensamentos, está o
Senhor habilitado a providenciar o que dos mesmos conste para o
bem-estar e felicidade de todas as almas encarnadas.
A grande preocupação do Senhor Jesus está em contribuir da
melhor maneira para o prolongamento da vida terrena de todas as
almas que aqui se encontram encarnadas, para que todas elas aproveitem o máximo possível em progresso moral e experiências, dado
que tão cedo, nos dois próximos séculos, talvez nenhuma delas
tenha oportunidade de voltar à Terra. Por esta razão é que o Senhor se empenha em ajudar de toda maneira as almas encarnadas
em sua vida atual, que o Senhor Jesus está tratando de prolongar
o quanto possível. Espera entretanto o Senhor que cada alma encarnada faça a sua parte, devotando-se com amor ao desempenho de suas atividades terrenas sem descurar os compromissos
assumidos no mundo espiritual, de se manter em permanente contato com a Divindade, conforme tem sido dito e repetido noutras
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Mensagens.
Outro dos objetivos mais importantes da vinda do Senhor Jesus
ao plano terreno, em torno do qual o Senhor está desenvolvendo
grande atividade, é pôr fim de uma vez aos graves desentendimentos entre várias nações, ao ponto de tentarem resolvê-los pelo processo guerreiro. Este processo deve terminar para sempre na Terra,
cuja população já se distingue por uma notável elevação espiritual,
e não pode mais estar sujeita à destruição pela guerra. Se para
impedir a deflagração de novos conflitos armados for necessário
retirar da Terra alguns dirigentes de nações desejosos de fazer a
guerra a outras nações, o Senhor Jesus o fará onde for necessário,
entregando o comando dessas nações a governantes capazes de as
conduzir em paz com todas demais. O livre arbítrio foi concedido
ao homem para se conduzir livremente em suas atividades terrenas
de modo afixar a sua responsabilidade. O livre arbítrio, porém
não confere ao homem o direito de tentar destruir ou esmagar
os seus contemporâneos pelo emprego de uma força ocasionalmente em suas mãos. O mundo espiritual encontra-se por isso
atento aos movimentos e atitudes dos governantes de todas as
nações, para intervir quando necessário for para evitar o pior. Estejam, por conseguinte avisados todos os governantes da Terra
acerca do que lhes possa acontecer se tentarem jogar o poderio
de suas nações contra nações mais fracas. Devem ter em mente
os governantes da Terra que a sua ascensão a esse posto de destaque entre os seus irmãos representa em muitos casos uma prova para eles, da qual poderá resultar ou um novo degrau alcançado na escala do seu progresso espiritual, ou se falharem na prova,
isto poderá representar novas encarnações terrenas marcadas pelo
sofrimento. O mundo espiritual observa atento os movimentos e
atitudes dos homens elevados a essas posições de mando, as quais
devem ser por eles consideradas mais como posto de sacrifício
do que de gozo material.
O Senhor Jesus continua com Suas reuniões noturnas no plano espiritual, nas quais são chamados a tomar parte os dirigentes
das principais nações, a fim de apresentarem as razões de suas
atitudes em relação a outras nações. Graças a essas reuniões já
pode o Senhor registrar várias mudanças de atitudes de alguns
governantes, e o empenho demonstrado em solucionar pacificamente problemas que julgavam levá-los à guerra com outras na-
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ções. Deseja o Senhor Jesus assinalar para que bem firmado fique
na memória de todos os seres humanos, que a guerra representa
o atestado do atraso espiritual de quem a provoca, e isso lhe valerá bem doloroso sofrimento futuro em novas reencarnações. Os
homens que têm regressado ao Além após haverem promovido
a guerra quando governantes de nações poderosas, são recebidos
por multidões de almas cobertas de luto, e por elas apostrofados
de assassinos, sanguinários, maus e criminosos. Ao ouvirem tais
expressões provenientes das almas por eles sacrificadas, tais
governantes são tomados de pavor e suplicam aflitivamente às
Forças Superiores que os livrem daquela multidão. A proteção
lhes é concedida pelas Forças Superiores, sendo essas pobres almas conduzidas a lugares distantes onde possam repousar a consciência dos efeitos de suas atividades na Terra. Que isto possa servir de esclarecimento aos homens que detêm o governo das nações terrenas do momento, e também de quantos enfeixarem
em suas mãos determinados poderes e autoridade sobre os seus
concidadãos. Devem firmar em suas mentes desde agora, que no
mundo espiritual não há homens fortes e nem chefes guerreiros
regressados da Terra. No mundo espiritual existem apenas Espíritos grandemente iluminados como resultado de sua bondade, ou
Espíritos menos iluminados, de acordo com o seu grau evolutivo.
Os Espíritos grandemente iluminados, distinguem-se pela grandeza dos serviços prestados à humanidade na pregação do bem e do
amor ao próximo em dezenas de encarnações em que deram
provas de grande humildade e sabedoria. Não se encontra absolutamente entre estes Espíritos nenhum que se haja empenhado
nos processos guerreiros na Terra, atividade que não eleva o homem em sua escala espiritual, mas que antes a perturba. Se entre
estas Entidades alguma se encontra que tenha desempenhado na
Terra as altas funções de governo, todos ficamos sabendo que
soube conduzir os seus governados pelos caminhos da paz e jamais os terá levado à guerra ofensiva. Realmente algumas Entidades existem entre os Grandes Espíritos que assim procederam
como governantes na Terra, e várias missões lhes têm sido confiadas pelo Senhor Jesus, e pelos mesmos desempenhadas com inteligência e amor.
O Senhor Jesus deseja trazer um esclarecimento novo aos
Seus estimados leitores, esclarecimento este que decerto impor-
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tará na sua mais rápida evolução espiritual. Deseja o Senhor Jesus
referir-se ao que ocorre no mundo espiritual todas as vezes que
surge na Terra um conflito armado. Quando isto acontece, uma
grande movimentação se processa no mundo espiritual, e tão intensa que vários milhares de almas são engajadas nessa movimentação. Numerosas caravanas socorristas são enviadas ao teatro
de operações com a missão de recolher e confortar as almas que
forem desencarnando em conseqüência dos combates. É esta uma
tarefa muito importante, pela circunstância de se julgarem essas
almas ainda viventes no corpo, e se esforçarem em prosseguir
nos combates. Torna-se então necessário afastar essas almas do
local e entregá-las a outro tipo de caravanas que se encontram no
Espaço para que as conduzam ao plano espiritual. Ali chegadas, as
almas desencarnadas na guerra são conduzidas aos hospitais montados para esse fim, e ali permanecem por períodos maiores ou
menores segundo o grau de compreensão de cada uma. Chegará
então um momento bastante doloroso para a maioria dessas almas, quando necessário se torna cientificá-las do seu estado real,
que não estão mais na Terra etc. Isto tem de ser feito de maneira
a não constranger demasiado essas almas, e provocar nelas certa
perturbação. Enquanto este trabalho se processa no Alto, as caravanas socorristas permanecem em sua atividade benéfica no
teatro de operações, que nem sempre é um só, mas diversos,
onde vão recolhendo uma a uma as almas atingidas mortalmente
e são retiradas do corpo. Fácil será imaginar o número de almas
socorristas empenhadas nesse trabalho junto aos combatentes dos
dois lados, visto como para o mundo espiritual todas são iguais e
possuídoras do mesmo merecimento. Para vos dar um exemplo
do número de almas em serviço no solo terreno junto aos combatentes, bastará dizer que no conflito armado encerrado em 1945,
mais de meio milhão de almas socorristas se encontravam em
serviço nos diversos teatros de operações. Somada a esse número as que formavam as caravanas receptadoras no espaço próximo à Terra, e mais aquelas empenhadas nos serviços hospitalares
do Além, não haverá exagero em se dizer que para mais de dois
milhões de almas se movimentaram, movidas pelo processo guerreiro desencadeado pelos governantes terrenos. Claro que as
Forças Superiores identificaram de pronto o grande responsável
por aquele grande conflito, o qual já começou a cumprir a senten-
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ça a que fez juz pela grande mortandade por ele provocada.
Não param aí, porém, os serviços assistenciais das almas do
mundo espiritual em face dos conflitos armados. Há que atender
a um número infinito de feridos, desde o instante do ferimento
até o seu tratamento nos hospitais de sangue. Sobre o ferimento
produzido em cada combatente, as almas socorristas pertencentes a uma categoria especializada, tratam de espargir sobre o local
atingido uma pequena quantidade de fluídos espirituais que as
mesmas portam consigo para esse fim. Os fluídos assim espargidos sobre o ferimento têm a propriedade de evitar a deterioração
do local e apressar a cura. Neste mister as Entidades especializadas
acompanham os feridos aos hospitais e aí continuam sua santa tarefa até ao restabelecimento final. Deve o Senhor Jesus acrescentar
que se tornou necessário preparar no Alto um determinado medicamento fluídico para apressar a cura dos ferimentos produzidos pela guerra, com o qual foi possível evitar o advento da gangrena em muitos milhares de feridos.
O que aí fica, já pode dar-vos uma idéia da movimentação
provocada pelas guerras no mundo espiritual, e das razões que
assistem ao Senhor Jesus para tudo fazer no sentido de evitar novos conflitos armados neste pequeno mundo terreno. Muito preferível será, por conseguinte, retirar do corpo os governantes de
atitudes agressivas, se tal for necessário para pôr fim às guerras
na Terra. E o Senhor Jesus o fará.
O livre arbítrio não confere ao homem o direito de destruir seu semelhante.
A guerra e os conflitos demonstram o atraso espiritual dos que os provocam.
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
95 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 15-5-1971
Rio de Janeiro - Brasil
DIFICULDADES DA VIDA TERRENA QUE O SENHOR
PROCURA ELIMINAR – AS OPERAÇÕES DO SUBSOLO – PRÁTICAS QUE DEVEM CESSAR NA TERRA – GRAVES CONSEQÜÊNCIAS AGUARDAM QUANTOS GRATIFICAM ENTIDADES NA PRÁTICA DO MAL
PARA MELHOR AUSCULTAR as condições em que vivem na
Terra as almas presentemente encarnadas, o Senhor Jesus estabeleceu um serviço de observação e pesquisa que se estende a
todos os centros mais densamente povoados, por ser nas maiores aglomerações humanas que as almas encontram maiores dificuldades de vida. Nessas observações levadas a cabo pelos milhares de assessores espirituais do Senhor, têm sido constatadas numerosas dificuldades que o Senhor se empenha em minorar ou
até eliminar da vida terrena de muitos milhões de seres humanos.
Uma dessas dificuldades, por exemplo, diz respeito à alimentação
deficiente e bastante onerosa, levando as almas menos prósperas
a se privarem de uma alimentação eficiente. Disto resulta o empobrecimento orgânico das criaturas e sua fácil predisposição às
enfermidades, encurtando, por conseguinte, alguns anos de vida
terrena de muitas almas encarnadas. Esta observação constatada
principalmente nas grandes cidades, muito tem preocupado o Senhor Jesus, empenhado como se encontra em oferecer a todas
as almas que vivem na Terra as melhores condições de vida e subsistência. Verifica então o Senhor, em Seu contato com o solo terreno, a urgência dos trabalhos operacionais desde muito programados com vistas à modificação da estrutura terrena. Estes últimos decênios do século XX devem realizar essa modificação, de
maneira a oferecer novas áreas para a produção de alimentos,
como se faz necessário.
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As operações do subsolo continuam a produzir os resultados
esperados na superfície, desmontando várias elevações desnecessárias em muitos lugares, transformando-as em campos de produção de alimentos. Os homens, por sua vez, estão descobrindo
novos produtos alimentares de grande eficiência entre vegetais
de há muito existentes no solo terreno, mas não utilizados na alimentação. Isto fará com que a humanidade terrena disponha de
novos índices alimentares ao seu alcance, ricos em proteínas, até
agora quase desconhecidos. As almas que estão chegando à Terra
devem colaborar eficientemente nessas descobertas, visto se encontrarem entre elas grandes cientistas e pesquisadores da especialidade.
Deseja o Senhor Jesus dotar a humanidade terrena de todos
os elementos necessários a sua felicidade e bem estar enquanto
aqui permanecer, para que volte suas preocupações para a vida
espiritual, objeto e causa da vinda ao solo terreno de todas as
almas que aqui se encontram. Isto se verificará gradativamente a
partir de agora, em face dos milhares de assessores que se encontram empenhados em inspirar aos homens as coisas que bem facilmente poderão descobrir para a sua maior felicidade e bemestar.
Em seguida o Senhor Jesus deseja chamar a atenção dos leitores para uma situação existente entre a população terrena de todo
o planeta, e que deve ser modificada sem perda de tempo para a
maior felicidade da coletividade. Refere-se o Senhor ao hábito de
muitas pessoas mal orientadas, promoverem por meios invisíveis
a criação de dificuldades e sofrimento a outras pessoas, seja com
objetos puramente materiais para a satisfação de ambições pessoais, ou seja por motivos de vingança. Essa prática bastante
enraizada por toda parte desperta as atividades maléficas das entidades imateriais que vivem nos planos inferiores do mundo espiritual, chamadas pelos seres humanos a operar no ambiente terreno como instrumentos da maldade ou vingança.
Deseja o Senhor Jesus que todos saibam na Terra, que todo
serviço encomendado pelos terrenos às entidades imateriais já
citadas, constitui uma dívida muito séria para com as mesmas. Tratando-se de almas que não alcançaram na Terra o índice evolutivo
que aqui as trouxe, tais entidades passaram a dedicar-se aos trabalhos denominados de magia, sempre apoiadas nestes dois pontos

NOVA ORDEM DE JESUS

111

do solo terreno: o homem que daqui as invoca e lhes oferece
trabalho que elas são capazes de realizar tanto no sentido do bem
como do mal, que a elas pouco interessa; e o elemento humano
que custeia esses trabalhos. Assim apoiadas nestes dois pontos do
solo terreno, as entidades imateriais têm as maiores possibilidades de operar principalmente o mal a outras pessoas, com grave
dano para a vida e saúde de suas vítimas. O Senhor Jesus deseja
então chamar a atenção de quem assim se ocupa em fazer o mal
aos semelhantes para as conseqüências daí resultantes, tanto para
os agentes terrenos desse tipo de maldade, como, principalmente, para quantos se utilizam de seus recursos monetários para gratificar a prática do mal. Essa prática é hoje incompatível com o
grau evolutivo já alcançado pelas almas encarnadas do presente, e
só mesmo num momento de irreflexão poderão decidir pelo prejuízo de almas irmãs. Deixando de parte o que há de suceder aos
chamados profissionais da magia ao regressarem da Terra, o Senhor Jesus deseja esclarecer os seus leitores no sentido de não
contribuírem com seus recursos para prejudicar seus semelhantes. Cada ser humano que se tiver empenhado em custear trabalhos de magia contra quem quer que seja estará contraindo um
débito dez vezes superior ao mal que tiver proporcionado ao seu
semelhante. Ao se desprender do corpo físico, a alma assim comprometida é em regra recebida pelas falanges às quais proporcionou interesses, e pelas mesmas transformadas em sua escrava daí
por diante, para a prática de trabalhos semelhantes àqueles que
tiver encomendado. O mundo espiritual muito se tem empenhado
em extinguir esta espécie de falanges para que cessem na Terra os
trabalhos de magia, mas vê, porém, essas falanges engrandeceremse com a adesão forçada de numerosas almas que lhes deram serviço enquanto no corpo. É preciso acrescentar para que todos os
leitores se inteirem suficientemente do fato, que as almas recémdesencarnadas e logo recolhidas pelas falanges de entidades que
permanecem nos planos próximos à Terra, são transformadas em
perfeitos autômatos às ordens daquelas falanges para a prática do
mal aos encarnados. Se se tratar, por exemplo, de uma alma culta,
preparada, toda a consciência de sua cultura e preparo lhe é retirada, para que possa ser utilizada na execução das tarefas que lhe
forem determinadas. Privadas da consciência de si mesmas as almas recolhidas pelas falanges do mal tornam-se igualmente más e
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a tal ponto que serão capazes de levar a maldade aos seus próprios familiares sem disso se darem conta.
Poderá algum dos leitores destas Mensagens desejar indagar
do Senhor Jesus se não haverá um meio eficaz de libertar as almas
escravizadas, do poder das falanges onde se encontram. O Senhor Jesus deseja esclarecer a todos os seus estimados leitores
que tratando-se de efeitos de uma causa, que foi a encomenda
remunerada de alguma espécie de maldade aos semelhantes enquanto na Terra, as almas escravizadas costumam padecer por
muito tempo de sua situação, a menos que um fato inesperado
dali as liberte. Privadas da consciência de si mesmas como ficou
dito, estas almas não raciocinam sobre a própria situação e apenas têm disposições para cumprir cegamente as tarefas que lhes
forem cometidas pelos seus superiores. O fato é bastante triste
ao ser observado do mundo espiritual, mas o único recurso utilizado pela Divindade no sentido de as libertar, é projetar focos de
luz sobre elas, das luzes recebidas através das preces proferidas
na Terra em favor das almas necessitadas. Vede, estimados leitores, no que aí fica, a grande utilidade das vossas preces em favor
das almas necessitadas do mundo espiritual. Uma parte substancial das vossas preces à Divindade é utilizada em projetar luz sobre as almas escravizadas que se contam por milhares nos planos
próximos à Terra. Sua libertação costuma ocorrer nos momentos
em que as mesmas são colhidas na prática de alguma tarefa maléfica, por Entidades iluminadas e daí conduzidas a alguma organização
de trabalhos espiritualistas para serem doutrinadas. Isto será para as
almas assim recolhidas na prática do mal, a própria libertação, dado
que uma vez ingressadas nas organizações espiritualistas elas aí se
esclarecem, arrependem-se de todo o mal que houverem feito, e,
para alegria sua, terminam recobrando a consciência, cultura e preparo intelectual que porventura possuírem. Fatos desta natureza
se têm verificado com a libertação de numerosas almas escravizadas ao se desprenderem do corpo, quando os seus Protetores
espirituais nada puderam fazer por elas, em face do seu compromisso com as falanges do mal. As demais, aquelas que permanecerem no cativeiro, terão de aguardar oportunidades semelhantes para que possam libertar-se.
Quanto ao ser humano que se tornou profissional da malda-
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de de parceria com as entidades invisíveis, sobre esses filhos não
deseja o Senhor Jesus pronunciar-se neste momento, tão triste e
lamentável é a situação que os aguarda após deixarem o corpo na
Terra. Constantemente tais elementos são também escravizados
por tempos indeterminados pelo fato de se tornarem elementos
de grande utilidade para as falanges do mal. O Senhor Jesus apenas recomenda aos estimados leitores que orem por esses irmãos.
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Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 16-5-1971
Rio de Janeiro - Brasil
PLANEJAMENTO DE QUATROCENTOS ANOS – NUVENS
FLUÍDICAS A ELIMINAR PARA A TRANSFORMAÇÃO DA TERRA NUMA BOLA DE CRISTAL – NECESSIDADE DA COLABORAÇÃO DE TODOS – CULTO DIRETO À DIVINDADE,
A MELHOR RELIGIÃO TERRENA
DESDE QUE O SENHOR JESUS deliberou descer ao solo
terreno, isto há perto de quatrocentos anos, várias medidas começaram a ser tomadas pelas Forças Superiores para esta descida
do Senhor e Sua instalação na face da Terra. Algumas daquelas
medidas consistiram na preparação do ambiente do qual o Senhor Jesus deveria encontrar-se na companhia de Sua numerosa
equipe de assessores espirituais, que constituem os Seus elementos de ligação com todas as regiões habitadas do planeta. Paralelamente às medidas tomadas para a vinda do Senhor ao solo terreno, foram dados os passos da engenharia sideral na profundidade
do solo, com vistas à preparação dos fenômenos telúricos que
estão agora sendo conhecidos. Juntamente com estes passos iniciais foram escolhidas as regiões em que os fenômenos telúricos
devem aparecer, modificando substancialmente a topografia dessas regiões.
Tudo isto faz parte dos estudos realizados desde muito na superfície terrena, destinados a ampliar em muito as áreas de produção de alimentos suficientes para uma população calculada no
dobro da atual. Esse trabalho vem sendo realizado em vários pontos do globo terrestre, em princípio de realização em diversos
outros, de modo a estarem terminadas as modificações de estrutura daqui para o fim do século. O Senhor Jesus acompanha de
perto esses trabalhos, e muito se empenha em que dos mesmos
resulte o menor número possível de desencarnações, o que
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realmente tem sido conseguido. Estas medidas e realizações já foi
dito e repetido, têm por objetivo adaptar o planeta à vivência de
uma população sempre maior de almas que aguardam há séculos
no mundo espiritual a sua oportunidade de reencarnar. E como se
trata em grande parte de almas já bastante evoluídas, deseja o
Senhor Jesus oferecer-lhes uma vivência terrena com o máximo
de conforto possível, para que as mesmas tenham oportunidade
de desenvolver na Terra os belos programas de trabalhos que trazem consigo, em prol do progresso deste pequeno planeta.
Um dos grandes objetivos dos vários milhões de almas que
estão descendo ao solo terreno é contribuir eficientemente para
a eliminação definitiva das nuvens fluídicas que contornam o planeta, nuvens resultantes, como foi dito noutra Mensagem, das
vibrações mais e menos grosseiras de várias gerações de almas
materialistas que viveram na Terra. Pensando e vivendo exclusivamente interesses de ordem material, as vibrações de várias gerações condensaram-se na atmosfera que circunda o planeta e de lá
se irradiam para baixo, perturbando as almas que aqui se encontram encarnadas. Necessário se faz então, para a dissolução das
vibrações grosseiras que se conservam em torno do planeta, que
todas as almas encarnadas do presente ofereçam a sua cooperação proveitosa por meio da oração diária à Divindade. Sabendose que a oração é luz irradiante, a Divindade utiliza as orações de
todas as almas encarnadas ou uma parte delas, para desfazer o
negrume que envolve o planeta, produzido pela condensação das
vibrações grosseiras de todo o gênero, emitidas por várias gerações de seres humanos que passaram pela Terra. Este trabalho já
vem sendo realizado há mais de um século na medida em que os
homens e mulheres vão adotando o hábito da oração diária à Divindade, e muito já foi conseguido nesse sentido. Com o andar
dos tempos, mais precisamente até o fim do próximo século, espera o Senhor Jesus poder a Terra apresentar-se como uma autêntica bola de cristal a ser vista de fora, sem manchas em sua
superfície. Quando isto for conseguido, eliminados estarão da Terra
muitos dos males que atualmente afligem numerosos viventes, e
isto pela razão de que, sendo a aura da Terra isenta de vibrações
maléficas ou perturbadoras, cada ser vivente neste planeta deverá
gozar uma vida tranqüila e feliz, voltada para a espiritualidade. O
Senhor Jesus alimenta fundadas esperanças de que isto possa acon-
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tecer com a colaboração e boa vontade de todos os homens e
mulheres da atualidade.
Como vedes, estimados leitores, algo existe acima de vossas
cabeças de muito importante para todos vós. É como se residísseis
num belo palacete muito bem cuidado, que acumulasse no telhado alguns centímetros de sujeira a irradiar vibrações deletérias sobre vós, a pertubar-vos as vossas alegrias e tranqüilidade. O Senhor
vos pede então a todos, a vossa colaboração eficiente no sentido
de, com as vossas orações diárias à Divindade, ajudardes a eliminar do vosso telhado todos os elementos deletérios ali depositados para que os raios solares do amor universal penetrem livremente até vos, trazendo-vos a verdadeira alegria de viver.
Transportai esta imagem para a aura da Terra e tereis a idéia perfeita da profilaxia que está sendo feita neste vosso planeta. Vós
próprios sereis os grandes beneficiados desta verdadeira profilaxia
espiritual, visto como aqui podereis estar de volta dentro ainda do
próximo século, a desfrutar o belo trabalho que agora estais realizando. Uma outra espécie de contribuição dos seres humanos do
momento para ajudar a eliminação dos elementos grosseiros
condensados na aura terrena é sem dúvida a luminosidade crescente de quase todas as almas que aqui vivem, a qual vai sendo refletida
no alto do planeta, com efeito muito semelhante ao dos raios solares sobre o gelo. O calor dos raios solares vai dissolvendo o elemento gelado até seu desaparecimento completo, como todos
sabeis. Pois a irradiação luminosa das almas encarnadas produz
efeito semelhante sobre os elementos condensados que turbam
a aura da Terra, e, na medida em que os homens e as mulheres
prosseguirem em suas orações diárias à Divindade, também àqueles
elementos grosseiros irão desaparecendo e se dispersando no
cosmo. Eis o belo trabalho a ser realizado por todas as almas
encarnadas do presente, cuja recompensa hão de receber das mãos
do Senhor Jesus por ocasião do seu regresso da Terra.
O Senhor Jesus deseja tratar em seguida de outro assunto estreitamente ligado à felicidade de todas as almas encarnadas, do
presente e do futuro. Trata-se do que diz respeito ao culto religioso
de todas as almas que se encontram vivendo uma nova vida terrena.
O assunto religião pressupõe a filiação e obediência às diversas confrarias existentes no mundo terreno, cada qual se considerando o
único caminho certo para a realização da Divindade. Isto tornou-
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se necessário num passado distante, em face do reduzido desenvolvimento espiritual dos seres humanos desses velhos tempos. A
vinda do Senhor Jesus à Terra em corpo físico há dois mil anos já
teve como um dos seus objetivos, retirar as almas desse quase
cativeiro religioso para ingressá-las no culto direto à Divindade
por meio da prática do amor aos semelhantes, um dos caminhos
que conduzem as almas para a Divindade. Não pôde, porém, o
Senhor Jesus concluir a Sua luminosa missão pelos motivos que
todos conheceis. Partindo de regresso aos trinta e três anos, o
Senhor perdeu os restantes trinta anos em que pretendia permanecer no solo terreno a difundir a luminosa doutrina do amor ao
próximo.
Mas os tempos decorreram e as religiões prosseguiram em seus
cânones, tentando limitar o desenvolvimento espiritual dos seres
humanos da melhor maneira possível às próprias conveniências. Mas
deixemos essas coisas como estão até que por si mesmas se
modifiquem. O Senhor Jesus deseja, ministrar aqui alguns elementos capazes de acelerar o desenvolvimento espiritual das almas de
boa vontade que se encontram na Terra no cumprimento cada
qual da missão que trouxeram. O primeiro elemento que o Senhor Jesus deseja ministrar a cada uma das almas encarnadas, no
sentido religioso, é ao levantar antes de iniciar as tarefas diárias,
elevar um pensamento de gratidão à Divindade pelo advento de
um novo dia de vida e trabalho santo. Isto equivale à elevação de
uma prece sincera à Divindade. O segundo elemento que o Senhor deseja ministrar a todas as almas encarnadas é a realização
de suas tarefas de coração puro e elevado, com um voto de paz e
felicidade para todos os seus irmãos que cumprem também as
suas tarefas. O trabalho realizado com tão belos propósitos torna-se bem mais fácil e proveitoso para toda a coletividade. Com
isto, um novo dia foi vencido e novas bênçãos foram ganhas perante a Divindade. A noite chegou com o recolhimento ao lar, o
recinto sagrado de todas as almas encarnadas, onde o Senhor Jesus deve reinar e pontificar, assim como em todos os corações.
Feita a refeição da noite, à qual devem estar presentes todos os
membros do lar, deve o chefe da família agradecer à Divina Providência a paz, harmonia e felicidade desse dia, e pedir sua continuação para os dias seguintes para todos os membros da família.
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Este ato reveste-se de grande importância para todo o grupo familiar, dado que nesse momento as Entidades protetoras da fama
derramam fluídos altamente benéficos sobre os presentes, de grande valia como ajuda e proteção espiritual para todos. Os momentos seguintes a essa refeição serão utilizados de maneira que melhor convier a cada membro da família, sempre de maneira mais
em harmonia com as Forças Superiores do mundo espiritual, que
dirigem e superintendem a vida das almas na face da Terra.
Eis chegada, então, a hora de deitar, a hora em que o corpo
se entrega ao repouso necessário, e a alma dele se afasta e se
eleva ao encontro de outras almas irmãs ou protetoras em busca
de instrução e conselhos de que possa necessitar. Antes de deitar,
portanto, devem as almas encarnadas elevar uma prece (oração)
sincera à Divindade, agradecendo de coração a proteção recebida nesse dia e pedindo a sua continuação para os dias seguintes,
também para todos os seus. A Divindade regozija-se com as almas que assim procedem, praticando desta maneira uma verdadeira religião.
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Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 22-5-1971
Rio de Janeiro - Brasil
CONDUÇÃO DE MUITOS MILHARES DE ALMAS DESENCARNADAS NUMA OPERAÇÃO – LIMPEZA DO SOLO TERRENO – UM COMÉRCIO DE ARTIGOS EM DUPLO FLUÍDICO
– GRANDE TRANQÜILIDADE PARA OS SERES HUMANOS –
UM FATO INESPERADO
A PRESENÇA DO SENHOR JESUS no ambiente terreno onde
o Senhor pretende permanecer até o fim do século, deve assinalar importante melhoramento nas condições de vida de todas as
almas encarnadas. A presença do Senhor na Terra já está contribuindo grandemente para a elevação do nível vibratório na superfície terrena, graças ao trabalho que está sendo realizado por
muitos milhares de Entidades que desceram com o Senhor para
ajudarem as almas encarnadas a elevar o nível dos seus pensamentos. Ao mesmo tempo processa-se no solo terreno um belo
trabalho espiritual com a retirada e condução para o Alto de muitos milhares de almas desencarnadas que não tiveram condições
de se elevar aos planos espirituais após se desligarem do corpo.
Estas almas são em tão grande número que equivalem ao número de almas encarnadas. E não tendo tido condições de se elevarem devido à sua falta de fé no coração, as almas desencarnadas
que permaneceram no solo terreno, tem contribuído bastante
para a intranquilidade daquelas das quais se aproximam, muitas
delas supondo encontrarem-se ainda no corpo.
As Forças Superiores programaram então esta operação-limpeza do solo terreno a qual está sendo executada com grande
êxito. Diariamente milhares de almas desencarnadas em todas as
regiões da Terra estão sendo convidadas a seguir os seus planos
de vida no Além, e a grande maioria delas isto aceitam, da melhor
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vontade, dando por finda a fase de sofrimento em que se encontravam em contato com o ambiente terreno. Algumas há, entretanto, que de tal modo se acostumaram à vida que levavam por
dezenas de anos, que chegam a implorar que as deixem ficar na
Terra em contato com parentes e amigos. A ordem, entretanto,
é de sentido geral e assim vão sendo conduzidas para os seus planos no Além todas as almas encontradas no ambiente terreno.
Poderemos chamar também de profilaxia a esta operação, uma
vez que se trata de afastar do ambiente terreno todos os elementos que tanto têm contribuído para atribular as almas encarnadas
que procuram cumprir suas tarefas espirituais.
Para que possais ter uma idéia das atividades das almas desligadas do corpo mas que não conseguiram elevar-se, bastará dizer
que de tal maneira se adaptaram a sua nova vida, que organizaram
atividades de comércio entre elas, comprando e vendendo produtos em estado fluídico de grande consumo entre elas. Vivendo
num corpo fluídico assaz grosseiro, elas sentem necessidade de alimento como se encarnadas estivessem, e assim procuram produzi-lo fluidicamente, o que conseguem. Surgem então estabelecimentos de gêneros alimentícios, onde são oferecidos os vários produtos da Terra em seu duplo fluídico como artigos de comércio. Com
a retirada do solo terreno de todas as almas desencarnadas, muitas delas chegam a implorar de joelhos que se as deixe ficar, confessando-se absolutamente felizes nesse estado de vida. Os emissários das Forças Superiores, porém, não as podem atender e as
conduzem carinhosamente para o Além. Como todos os estabelecimentos montados pelas referidas almas são de natureza fluídica,
elas próprias os desmancham, desmanchando também suas mercadorias.
Este trabalho deve contribuir decisivamente para desanuviar
a vida terrena de todas as almas encarnadas, tornando-as mais
suave e fácil de ser vivida, pela ausência de influências e de vibrações maléficas que deixaram de existir. Somando-se a este o benefício da oração à Divindade, a qual o Senhor Jesus não se cansa
de recomendar a todas as pessoas, segue-se que a vida terrena de
todos os seres humanos passará a ser um verdadeiro paraíso de
paz e felicidade. Este será o benefício imediato da presença do
Senhor Jesus no ambiente terreno acompanhado de Sua numerosa equipe de assessores espirituais, os quais percorrem diariamente
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todas as nações com o objetivo de ajudar seus governantes em
favor da felicidade e bem-estar de suas populações. Este importante trabalho dos assessores espirituais do Senhor Jesus já tem
evitado que alguns governantes prossigam em atitudes bélicas,
fazendo-os raciocinar demoradamente sobre os atos e atitudes
pelos quais se haviam empolgado. É interessante descrever para
os leitores destas Mensagens do Senhor Jesus o que se passa entre os assessores espirituais do Senhor e certos governantes imbuídos de sentimentos bélicos, para que consigam levar ditos
governantes a modificá-los.
O fato passou-se no gabinete militar do chefe de uma grande
nação do Ocidente há bem poucos meses. Examinava-se um mapa
de operações, estando presente todo o Estado Maior, alguns Ministros apenas, e o chefe da nação. O chefe do Estado Maior descrevia o itinerário estudado para as operações militares em perspectiva, e assinalava com alfinetes de cor, as primeiras, as segundas vitórias, ate a vitória decisiva. Sua linguagem caracterizava-se
pelo otimismo, proveniente do estudo acurado que havia sido
realizado em torno das condições do inimigo, até a vitória final. O
chefe da nação ouvia atento a exposição do oficial, demonstrando,
entretanto, sua grande preocupação pelas conseqüências materiais
e morais que o processo guerreiro poderia acarretar. Fez-se silêncio durante trinta segundos no exame do mapa que se encontrava
sobre a mesa. Um dos assessores espirituais do Senhor Jesus, que
acompanhava os pensamentos do grupo, procurou aproximar-se
de um dos oficiais presentes possuidor de acentuado ascendente
mediúnico, falando então por seu intermédio:
– Meus filhos, que tão convictos vos encontrais do resultado
final dos vossos projetos, ouvi-me! A guerra sempre foi, em todos
os tempos, um jogo de xadrez, cujos elementos a Divina Providência pode mudar, e tem mudado, em todos os tempos. O que
no momento imaginais ser uma vitória rápida e definitiva, pode
bem transformar-se em amargosa derrota. Os louros que o vosso entusiasmo espera colher do empreendimento guerreiro, podem bem resultar no empobrecimento da vossa hoje poderosa
nação e conseqüente escravização do vosso povo. A Divina
Providência aqui me enviou a pedir-vos que raciocineis melhor
sobre o que pretendeis, considerando a felicidade e prosperidade
da população, e o que poderá suceder contra as vossas previ-
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sões...”
A voz calou-se. Este fato absolutamente inesperado, produziu verdadeiro suspense em todo o grupo. O Presidente da nação
olhou surpreso para o oficial que se pronunciara, e indagou:
– Capitão H., eu peço-lhe que me explique o seu pronunciamento. O senhor falou por conta própria, ou sob alguma
influência estranha?
– Senhor Presidente, eu confesso que falei consciente do que
dizia, mas sob a ação de uma força estranha que não pude deter.
Novamente o Presidente:
– Que força estranha pode ser essa a intervir nas nossas deliberações neste momento? Eu e todos os presentes rogamos a
força estranha que falou, que nos explique quem é e a que título
interveio com sua palavra.
O oficial cerrou as pálpebras, manteve-se silencioso por momentos e novamente falou:
– Eu vim presenciar esta vossa reunião por determinação de
quem tudo pode, para trazer-vos a palavra da paz. Sabe o mundo
espiritual dos vossos planos guerreiros, e da vossa confiança ilimitada na vitória final. Acreditai, porém, no imprevisto que pode
suceder durante a guerra, do qual poderá resultar a vossa derrota
e o empobrecimento da vossa nação. O meu nome quando entre
vós, era Hilbert, oficial do vosso Exército.
A identificação daquela voz providencial teve o mérito de modificar todos os planos e resoluções em discussão. Aquele nome
pertencera a um dos oficiais superiores daquela nação, desencarnado
havia cerca de meio século. E o fato de o mesmo ali se encontrar
para aconselhar prudência e paz ao governo da nação à qual tanto
serviu, era, no sentimento de todos os presentes, motivo da maior consideração, não fossem os planos tão cuidadosamente elaborados, fracassarem redondamente numa operação guerreira.
Por determinação do Presidente, foram os planos enrolados e
guardados até ulterior deliberação.
Na mesma noite daquele dia, o Presidente comparecia em
Espírito a reunião semanal realizada em algum ponto do mundo
espiritual sob a presidência do Senhor Jesus. Quando se ofereceu
oportunidade do Presidente da nação terrena falar ao Senhor Jesus, disse-lhe o Senhor:
– Meu filho, a Entidade que compareceu à vossa reunião fê-lo
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por minha determinação, em face do risco enorme ao qual os
teus oficiais poderiam conduzir-te. Eu te declaro agora, que bem
avisados estareis em cancelar os vossos planos guerreiros, que
um imprevisto se transformaria numa lamentável derrota para o
vosso povo. A Divindade está atenta às deliberações de todos os
povos e nações da Terra, e fará que resultem em derrotas fragorosas
todas as agressões que dora em diante surgirem entre vós. Usai o
entendimento pacífico para a solução dos vossos problemas terrenos e a Divindade vos ajudará.
Foram as palavras do Senhor ao governante da Terra.

Cultivar o reto pensar, o reto agir e o reto viver é cooperar com Jesus na
elevação do ambiente terreno.
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Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 23-5-1971
Rio de Janeiro - Brasil
PELA PRIMEIRA VEZ EM DOIS MILÊNIOS ESTA PALAVRA
DE LUZ E AMOR – CULTIVEM A ESPIRITUALIDADE ENQUANTO NA TERRA – NECESSÁRIO REFORMAR O ENSINO
RELIGIOSO – ALMA MATERIALISTA ADMITIDA NA CORTE
CELESTE
ESTA É A CENTÉSIMA MENSAGEM do Senhor Jesus, de
uma série em que o Senhor tem falado amorosamente aos seus
estimados leitores, aconselhando-os e esclarecendo-os sobre os
assuntos dos mais interessantes, não apenas para eles, mas igualmente para todas as almas encarnadas neste fim de século. Pela
primeira vez no decurso de dois milênios o Senhor Jesus veio ao
solo terreno ditar a Sua palavra de Luz e Amor, num esforço de
ajuda a todos os homens e mulheres para que possam, alcançar
os verdadeiros objetivos de sua vinda mais uma vez à Terra.
Efetivamente, havia necessidade de uma palavra autorizada a
todos os homens e mulheres, no sentido de que se voltem um
pouco para o mundo espiritual de onde vieram para a Terra, e
para onde voltarão ao término de sua atual peregrinação. Tem o
Senhor observado por toda parte o reduzido interesse da grande
maioria de homens e mulheres pelas coisas do Espírito, inteiramente devotados aos interesses da matéria. Deseja então o Senhor Jesus lembrar a todas as pessoas que os interesses materiais,
perecíveis, ficarão na Terra para serem dissolvidos, enquanto os
interesses espirituais acompanham as almas por toda a eternidade. Há por isto a maior conveniência para todas as almas encarnadas em cultivarem a espiritualidade em paralelo com as coisas da
matéria, a fim de construírem o seu patrimônio espiritual enquanto na Terra. Com o objetivo de bem esclarecer os homens e
mulheres a tal respeito, foi que o Senhor Jesus deliberou instalar-

NOVA ORDEM DE JESUS

125

se no solo terreno e aqui ditar esta série de Mensagens
esclarecedoras. Deseja o Senhor Jesus, com isto, reduzir ao mínimo o número de almas que aportam constantemente no mundo
espiritual desprovidas de luz e de fé que não souberam ou não quiseram construir ao longo de sua vida terrena. São infelizmente em
grande número as almas que desencarnam em tais condições, não
sabendo muitas delas articular sequer um Pai Nosso à Divindade,
porque disso não cuidaram enquanto no corpo.
Deseja o Senhor Jesus repetir ainda uma vez a todas as almas
encarnadas, que a vida terrena constitui mera ilusão para todas,
dado que a realidade verdadeira está na vida espiritual. A vida
terrena, já foi dito e repetido suficientemente, tem por único objetivo desenvolver aptidões e adquirir novas e maiores luzes para
as almas que aqui se encontram, após terem aguardado dezenas
de anos no mundo espiritual esta sua oportunidade. Devem saber
ainda que uma nova oportunidade não lhes será fácil de conseguir,
em face dos milhões de outras almas que aguardam também a sua
oportunidade de descer à Terra. Sabido, pois, o que aí fica, não se
concebe que as almas encarnadas se descurem de seus verdadeiros interesses, que são os interesses do Espírito, para se entregarem inteiramente ao desfrute da vida terrena. Sabe o Senhor Jesus que muito há o que reformar na Terra, para o melhor encaminhamento das almas desde o nascimento e pela vida em fora. É
necessário reformar, por exemplo, o ensino religioso ministrado
por toda a parte no sentido de esclarecer as criaturas desde tenra
idade, a respeito de sua procedência espiritual. É necessário ensinar às crianças desde os bancos escolares que elas são Espíritos
encarnados, tendo vindo mais uma vez ao solo terreno para desenvolver os seus conhecimentos, aptidões e inteligência, de maneira a adquirirem novas luzes espirituais. E para que as crianças
saibam como adquirir novas luzes espirituais, o primeiro ato é a
oração diária à Divindade na hora de se deitarem. Ensinar-se-á às
crianças não ser esta a primeira vez em que estiveram na Terra,
porque em verdade já viveram dezenas ou centenas de outras
vidas em diversos países tendo tido muitos outros lares. Este esclarecimento ministrado às almas encarnadas desde a primeira
infância terá o mérito de formar um lastro de conhecimentos espirituais da maior utilidade em toda a sua existência terrena. Ensinando-se as crianças a orar à Divindade como um dever necessá-
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rio à sua maior felicidade, um sentimento de espiritualidade se
formará em seu coração, o qual muito contribuirá para a sua felicidade. Mais tarde, quando atingirem a juventude e, portanto, aptas a maior compreensão, dir-se-lhes-á que uma vivência em perfeita harmonia com as leis espirituais, terá o poder de remover
numerosos obstáculos do caminho de cada criatura humana, porque a prática das leis espirituais terá, o mérito de atrair a ajuda e
proteção de amigos invisíveis desejosos de ajudá-las. É necessário,
enfim, generalizar entre a população terrena, para a sua maior felicidade, o princípio de que não se vive uma só vez, mas inúmeras
milhares de vezes, sempre com o objetivo máximo de adquirir
novas luzes espirituais. A divulgação deste princípio é necessária
para que não se percam os milhares de encarnações em que almas desfrutaram quanto a vida terrena lhes proporcionou, mas
numa situação semelhante à dos irracionais, cujo núcleo espiritual
ainda não lhes confere capacidade de raciocínio. Mas que assim
procedam seres humanos, é profundamente lamentável em face
do precioso tempo perdido em sua escala evolutiva. As almas em
tais condições regressam mais ou menos embrutecidas ao mundo espiritual, onde assistirão ao decorrer de muitos séculos até
que possam voltar à Terra.
O melhor, por conseguinte, é esclarecer as almas desde a infância, plantando desde cedo a semente da fé em seus corações
para que a árvore neles se desenvolva, viceje e frutifique pela vida
em fora, em favor da própria alma. Tem sido constatado no mundo espiritual que as pessoas que mais se têm distinguido por atos
meritórios ao longo de sua existência, são exatamente almas cujos
pais ou responsáveis souberam incutir os princípios da fé em seus
corações desde sua tenra idade. A fé implantada no coração da
criança, cujos princípios ela aceita sem discutir, pode ser considerado o elemento mais poderoso da sua felicidade em toda a vida
terrena. A fé tem o mérito de abrir sempre um clarão na treva
das dificuldades terrenas, mantendo uma espécie de certeza de
que algo fará com que elas se afastem. Efetivamente assim é, visto
como sendo fé uma chama espiritual implantada no coração das
criaturas, a luz irradiada tem o poder de atrair outras luzes capazes de solucionar quaisquer dificuldades. Quando as Entidades do
mundo espiritual são convocadas a ajudar uma alma encarnada, a
primeira observação que lhes ocorre é verificar o grau de fé exis-
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tente nessa alma. Ao verificarem que a fé existe no coração da
alma socorrida, logo a solução se lhes apresenta fácil, porque fácil
lhes é também acrescentar a chama existente com a sua própria
luz. A alma encarnada em tal situação será ajudada a resolver seus
problemas mais ou menos rapidamente, segundo o volume da
sua fé. Se esta, entretanto não existir, ou só existir em ínfimo grau,
certo é que os problemas da alma serão bem mais difíceis de solucionar. A fé remove montanhas - todos sabeis dessa assertiva do
Senhor há dois milênios, quando entretinha palestra com seus
ouvintes. É preciso esclarecer qual o tipo de montanhas a serem
removidas pela fé, que não serão certamente montanhas de granito, porém as montanhas de dificuldades que surgem à frente de
todos os viventes terrenos. E aqui se dirá então com todo o fundo de verdade logo constatada: “se tiverdes fé do tamanho de um
grão de mostarda direis àquele monte: retira-te e lança-te ao mar,
e ele se retirará. “ Já sabeis que a afirmativa é verdadeira em relação às montanhas de dificuldades que surgem em vossas vidas.
Cultivais, pois a fé, e tereis a confirmação da assertiva do Senhor.
Este fato poderá elucidar-vos um pouco mais. Encontra-se
hoje no mundo espiritual uma alma inteligente, valorosa, que viveu até há pouco uma existência terrena de completo materialismo, dizendo-se ela própria materialista cem por cento. Alguém
muito amigo desta alma tentou seguidamente abrir-lhe os olhos
da alma para as coisas do Alto, porém sem êxito nenhum. O materialismo alimentado pela referida alma superava os melhores
argumentos. Este instrumento mediúnico muito se esforçou em
iluminar a alma em referência, lendo para ela belos capítulos de
obras espiritualistas, inclusive alguns do livro Corolarium ditado
por Maria de Nazareth. Terminada a leitura a alma assim se manifestou: “tudo isso é muito bonito não há dúvida, mas quem nos
poderá provar que essa Entidade existe, e veio ditar esses conselhos? Eu continuo no meu materialismo que não aceita a existência da alma após a morte do corpo.”
A decepção deste instrumento não podia ter sido maior. E
resolveu não mais tratar do assunto perante a alma amiga, cuja
matéria enferma de longa data, fazia prever uma desencarnação
bastante próxima. Efetivamente esta verificou-se dentro de dois a
três meses. O instrumento, desejoso de algo fazer em favor daquela alma amiga que partira completamente desprovida de fé no

128

NOVA ORDEM DE JESUS

coração, e por isso sujeita a viver envolvida pela treva, fez-me um
pedido – fala o Senhor Jesus – que eu prontamente atendi. Mandei visitar a alma em referência, que se havia reunido à alma da
esposa desencarnadas um ano antes, tendo recebido a informação
de que se tratava de duas almas puras, sendo a esposa profundamente religiosa, e o marido materialista. Mandei-lhes dizer então,
que em homenagem a este instrumento, eu as convidava a se
transferirem para a Corte Celeste, como sua moradia desde então. Este convite causou profunda emoção nas duas almas, por
absolutamente inesperado. As duas se transferiram imediatamente, tendo a alma dita materialista declarado ao ingressar na Corte
Celeste: “O meu materialismo terminou neste momento; agora
eu sou uma criatura absolutamente feliz.
O Senhor Jesus deliberou divulgar este fato para elucidação
de muitas outras almas que se recusam a crer naquilo que não
podem ver nem sentir, mas que existe fora do mundo visível. Isto
resulta da falta da chama da fé nos corações, impedindo as criaturas de aceitarem a existência das almas após a morte do corpo. A
alma de que acima falou o Senhor Jesus, possuía grandes virtudes
morais e uma vivência correta; faltaram-lhe, porém, ensinamentos
espiritualistas na infância para a implantação da fé em seu coração.
Tendo dado sempre preferência à leitura das obras materialistas,
ultrapassou os setenta anos de vida terrena firmada no seu materialismo que é a negação da vida espiritual. Hoje porém, graças à
interferência deste instrumento, as duas almas fazem parte do número de almas privilegiadas da Corte Celeste.
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VA ORDEM DE JESUS
NOV
101ª MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 29-5-1971
Rio de Janeiro - Brasil
MILHARES DE ENTIDADES GRANDEMENTE EVOLUÍDAS
EM SERVIÇO NA TERRA – NÃO SUBESTIMEM O VALOR DA
ORAÇÃO – ESTE SÉCULO ASSINALARÁ AS ALMAS MERECEDORAS DE PROMOÇÃO ESPIRITUAL – A DIVINDADE E OS
MÉDICOS
A PRESENÇA DO SENHOR JESUS no ambiente terreno fez
com que se deslocassem para a Terra alguns milhares de Entidades de grande evolução, a prestar a sua colaboração às almas encarnadas. Essa colaboração deve ser entendida no sentido de afastar do ambiente terreno o grande número de influências astrais
que aqui permanecem a perturbar a tranqüilidade das criaturas
que cumprem suas tarefas em busca de novas luzes espirituais.
Este trabalho das Entidades presta o duplo benefício de aliviar o
ambiente terreno dessas influências negativas sobre as almas encarnadas, e de conduzir para os planos de luz as almas que se encontram perambulando pelas ruas das cidades e vilas em que viveram e desencarnaram. Conduzidas assim para os planos a que pertencem no Além, estas almas vão entrar no período de repouso
que merecem, para em seguida se prepararem para nova
encarnação quando receberem a necessária permissão para isso.
O Senhor Jesus deseja retirar do solo terreno todas as almas
que aqui cumpriram suas encarnações e não se prepararam para
regressar aos seus planos de vida espiritual, inteiramente voltadas
para os interesses materiais. Isto acontece a um grande número
de seres humanos que olvidaram compromissos assumidos no
mundo espiritual ao partirem para uma nova encarnação esquecendo-se do seu contato necessário com a Divindade. O Senhor
Jesus compreende bem o fenômeno bastante generalizado por todo
o orbe, mas não pode impedir que o mesmo se verifique em face
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do livre arbítrio concedido a todas as almas encarnadas. Deseja,
porém, o Senhor Jesus influir para que as almas cumpram os compromissos assumidos no Alto no seu exclusivo benefício, quando
recomenda em Suas Mensagens a necessidade da oração diária à
Divindade ao menos uma vez no momento de se deitarem. Desta oração um grande bem resulta para as almas encarnadas, visto
como a sua oração logo se transforma em luz e esclarecimento
de que muito necessitam todas elas. É grande, muito grande mesmo, o número de criaturas viventes na Terra que subestimam o
valor da oração, e dela se afastam na suposição de sua pequena
ou nenhuma influência em suas vidas. Puro engano este, porquanto sem a prática da oração diária suas almas se embrutecem e
retornarão ao seu plano espiritual em situação deveras lamentável,
quando não permaneçam no solo terreno por falta das necessárias
condições para dele se elevarem. Isto acontece em regra a todas
as almas que dedicaram a sua vida terrena ao cultivo dos interesses materiais, sem tempo para colocarem o joelho em terra no
momento de se deitarem para elevarem a sua prece de agradecimento à Divindade por mais um dia vencido. Esta falta repercute
bem desfavoravelmente na vida de todas as almas que se esquecem do contato necessário com a Divindade, resultando daí a perda
da encarnação em que deviam angariar novas e maiores luzes. O
Senhor Jesus deseja chamar à realidade as almas que assim procedem, dizendo-lhes que do seu comportamento numa encarnação
é que vai depender a concessão de nova reencanação por parte
das Forças Superiores.
O Senhor Jesus aqui declara com certa satisfação que o ambiente
terreno do momento é bem mais espiritualizado do que aquele
encontrado pelo Senhor há dois mil anos, quando o materialismo
predominava na maioria dos seres humanos. Declara, pois, o Senhor Jesus com satisfação, que uma notável evolução se registrou
na população terrena, onde tem vindo reencarnar numerosas almas altamente evoluídas com a missão de orientarem as demais.
Este século, porém, deverá assinalar às Forças Superiores, quais
as almas encarnadas merecedoras de promoção espiritual ao
desencarnarem, de acordo com o progresso que houverem alcançado. Daí a necessidade de que todas empreendam um esforço decisivo em favor do seu progresso, quer dizer, em favor da
sua iluminação espiritual. Esta porém, só se consegue por estas
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duas maneiras: por meio da oração diária a Divindade, e pela prática de obras meritórias aos semelhantes. A oração à Divindade
deve existir em quaisquer circunstâncias, porse constituir na maneira mais rápida da iluminação da alma, e seu conseqüente esclarecimento em relação aos assuntos de sua vida terrena. As almas
que adotam o hábito da oração distinguem-se facilmente na multidão de seres humanos pela luz que suas mentes refletem, visíveis às almas desencarnadas que as observam. Isto as distingue
das demais, ao mesmo tempo que as preserva de certos fracassos que a outras sucedem. Aí fica nas linhas acima, uma das razões
pelas quais o Senhor Jesus recomenda o hábito da oração diária a
todas as almas encarnadas.
Em seguida o Senhor Jesus deseja esclarecer detalhes da vida
terrena de muitas e muitas almas, talvez ainda não compreendidos claramente por algumas delas. Indaga-se por exemplo, se uma
alma encarnada que abraçou uma profissão liberal como meio de
subsistência, um engenheiro, por exemplo, que se dedica aos trabalhos de sua classe, tendo contribuído para a melhoria e progresso das condições da vida terrena, indaga-se se essa alma também necessita de orar à Divindade. Sim, é a resposta do Senhor
Jesus. E o Senhor Jesus acrescenta que essa alma necessita como
as demais da ajuda da Divindade na realização dos seus trabalhos,
a fim de que os mesmos possam corresponder aos seus objetivos. Bem sucedidos serão em verdade, todos os profissionais que
se lembrarem de pedir a ajuda da Divindade no início de suas realizações para que as mesmas sejam bem sucedidas. Uma prece
elevada por um profissional ao dar início à sua obra, tem o mérito
de atrair para a mesma a benção da Divindade, o que a tornará
eficiente e duradoura. No caso particular do engenheiro, a quem
incumbe a construção de numerosos empreendimentos destinados a perdurar, a elevação de uma prece, tanto na elaboração dos
projetos como no início e durante a sua realização, associará as
bênçãos da Divindade à obra, tornando-a eficiente e duradoura.
Muitos homens do passado que tiveram de empreender a
construção de obras destinadas a perdurar, tiveram a feliz inspiração de pedir para as mesmas as bênçãos da Divindade, e o fizeram por meio da prece silenciosa partida do coração. Suas construções assim abençoadas pela Divindade atravessaram séculos, e
várias delas ainda perduram. Perguntar-se-á então: e esses homens
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também necessitam de orar à Divindade na hora de se deitarem?
O Senhor Jesus esclarece que a alma desses homens se sente imensamente feliz em orar à Divindade, tanto na hora de deitar como
no início dos seus trabalhos, porque a presença e as bênçãos da
Divindade constituem boa parte da sua vida. Estas almas encarnadas vivem a vida espiritual em seus corações e de tal maneira, que
os seus pensamentos se voltam constantemente para a Divindade
como uma constante de suas vidas. Estas almas podem ser consideradas almas verdadeiramente felizes porque em verdade o são.
Falará em seguida o Senhor Jesus das almas que escolheram a
profissão de médico na Terra. Nestas almas a lembrança e os apelos à ajuda da Divindade existe talvez como em nenhuma outras.
O Senhor Jesus tem observado com alegria as almas dos médicos
dirigirem a sua prece mental à Divindade nos casos difíceis de sua
clínica, mas especialmente nos casos de cirurgia. Nesta sua estada
no solo terreno o Senhor Jesus tem visitado numerosos hospitais
e assistido a vários casos de cirurgia. E tem constatado com a
alegria a emissão de pensamentos dirigidos à Divindade pelos cirurgiões incumbidos de operar, pensamentos que a Divindade bem
conhece e atende prontamente. O cirurgião que assim procede
pode ter certeza de que as bênçãos da Divindade estarão presentes ao seu trabalho operatório, não apenas para inspirar e auxiliar
como também para beneficiar o paciente. O Senhor Jesus tem
constatado serem muito raros os casos em que o cirurgião esquece ou despreza as bênçãos da Divindade em seus trabalhos
profissionais. A Divindade, porém, que tudo sabe e tudo vê, não
falta com a sua misericórdia nesses casos, principalmente porque
os pacientes sempre apelam para Ela ao se submeterem à operação. A profissão do médico é considerada pela Divindade o mais
alto grau do serviço divino na Terra, pela circunstância da preservação da vida das almas encarnadas. Por isso onde um médico
comparecer a serviço da profissão, estará sempre com ele um
emissário da Divindade com a missão de o inspirar e ajudar para o
bom êxito de sua tarefa. E quando, porventura, o médico se esqueça de pedir a proteção da Divindade, o anjo bom que o acompanha já o fez, e as bênçãos da Divindade estarão presentes para
favorecer o paciente.
Mas assim como os engenheiros e os médicos, todas as demais categorias profissionais lucrarão imensamente com seus ape-
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los à Divindade para o êxito de seus trabalhos. O apelo à Divindade por meio da prece falada ou silenciosa (mental) facilitará a execução de todas as tarefas das almas encarnadas, havendo casos
em que este apelo servirá para afastar influências negativas desejosas de contrariar os desejos da alma encarnada. O simples apelo
à Divindade terá o mérito de afastar tais influências para que não
perturbem os trabalhos empreendidos pelo homem ou pela mulher na Terra.
A Presença e as bênçãos da Divindade constituem boa parte de sua vida.
Ao ir a um médico ou hospital, eleve uma prece a Jesus, rogando inspiração
do tratamento necessário que ireis receber.
Rogue à Divindade para o êxito em seus trabalhos.
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Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 30-5-1971
Rio de Janeiro - Brasil
A GRANDE ESCOLA DA VIDA – ESCOLA DE CULTURA E
APRIMORAMENTO ESPIRITUAL – A VINDA DAS ALMAS À TERRA OPERA-SE LENTAMENTE E NÃO DE CHOFRE – UM FATO
VERIFICADO HÁ ALGUNS SÉCULOS
OS ACONTECIMENTOS que se estão verificando em determinadas regiões do planeta, não estão surgindo ao acaso como a
muitos possa parecer, mas obedecendo a um planejamento elaborado pelas Forças Superiores, como já foi dito noutras Mensagens. O objetivo visado por esses acontecimentos outro não é
senão o de preparar o solo terreno para a vinda de novos milhões
de almas a Terra em busca de luz e aprimoramento espiritual. Sendo
a Terra a grande escola da vida de todas as almas pertencentes ao
ciclo terreno, é necessário que todas elas tenham as suas oportunidades de encarnar seguidamente com a finalidade de se desenvolverem moral e intelectualmente ao longo de sua vivência terrena.
Poderá ocorrer a alguém indagar se no mundo espiritual não
haverá condições de aprimoramento das almas sem que elas necessitem de reencarnar. O Senhor Jesus esclarece tal indagação
dizendo que no mundo espiritual existem realmente condições
para isso, porém o contato das almas com a vida terrena é-lhes
indispensável em face das experiências e ensinamentos que a todas proporciona. O Senhor Jesus esclarece mais o seguinte: - A
vida terrena é que proporciona às almas encarnadas a obtenção
de conhecimentos gerais em todas as atividades, a fim de que todas possam desenvolver conhecimentos em todos os ramos da
ciência, visto como em cada encarnação poderão especializar-se
num ramo de atividade. Sendo necessário que todas as almas conheçam de experiência própria os diversos ramos de atividades,
acontece que numa encarnação podem dedicar-se, por exemplo,
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à medicina, na encarnação seguinte podem estudar engenharia, mecânica, química, ou um ramo industrial do seu agrado, como diplomarse no estudo e aplicação das leis terrenas. Isto terá de acontecer a
todas as almas do ciclo terreno, presentemente estimadas em dez
bilhões, abrangendo as encarnadas e as desencarnadas. Sendo a Terra a grande escola de cultura e aprimoramento espiritual, tornase necessário que todas as criaturas percorram todo o programa
de estudo oferecido pela vida terrena. Desta maneira, uma alma
que tenha alcançado determinado grau superior numa especialidade, será encaminhada a outra especialidade diferente na encarnação seguinte, de maneira a desenvolver conhecimentos e experiências em todos os ramos de atividades. Como, porém, nem
toda a população poderá cursar as escolas superiores ao mesmo
tempo, uma boa parcela se destina aos serviços gerais da vida,
exercendo atividades que não necessitam de estudo especializado. Estão nesse caso os operários em geral, os servidores do comércio e da indústria, os agricultores, os soldados e marinheiros,
os que se dedicam aos serviços de transporte, cujas atividades
somadas representam as necessidades da vida terrena.
Sucede, porém, que as almas encarnadas ocupadas em qualquer das categorias acima, podem ter possuído seu diploma de
cursos superiores adquirido em vidas anteriores, como acontece
a todas as almas, vindo numa ou mais encarnações para se ocupar
de outras atividades cuja prática se lhes faz necessária à sua experiência. Encontrareis, por conseguinte, almas dedicadas a ocupações não diplomadas, que são as classes trabalhadoras em geral,
distinguindo-se pela prática de certos trabalhos que só uma alma
realmente preparada poderia excutar. Trata-se em todos esses
casos, de almas possuídoras de conhecimentos especializados
obtidos no passado, presentes no subconsciente das mesmas,
permitindo-lhes realizações incomuns na sua classe. Encontrareis,
por exemplo, em meio às classes trabalhadoras, indivíduos prontos a atender os semelhantes em casos de socorro médico, o que
executam com tal perícia que logo os distinguem entre os
companheiros. Trata-se de almas que em vidas passadas se preparam na arte de curar e assim se encontram aptas ao atendimento
de emergência. Isto é muito comum em todas as classes, dado
que em todas elas se encontram vivendo encarnações modestas,
almas que terão brilhado no passado como especialistas nesta ou
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naquela categoria.
É pela razão acima que os dez bilhões de almas em evolução
no ciclo terreno necessitam vir seguidamente à escola terrena em
busca dos conhecimentos e experiência que só a vivência na Terra
lhes pode proporcionar. Daí a razão dos acontecimentos que se
estão verificando em várias regiões do globo terrestre, com a finalidade de preparar a superfície terrena para a produção de alimentos suficientes para alimentar cerca de seis bilhões de bocas
que deverão estar na Terra até o fim do próximo século. A vinda
de almas a reencarnar não se opera de chofre, mas lentamente
por todas as cidades e vilas do planeta, precisamente nas localidades onde se apresentam as necessárias condições alimentares e
igualmente de instrução primária, indispensável a todas as almas
do próximo século, como base necessária ao seu desenvolvimento espiritual. A condição de saber ler e escrever é considerada
pelas Forças Superiores como básica ao progresso de todas as
almas que descem à Terra, a fim de que possa cada qual desenvolver os seus conhecimentos da maneira que mais lhe convier e
também segundo o programa de vida de que for portadora. A
alfabetização de toda a população da Terra é fator necessário ao
programa de todos os homens e mulheres, a fim de que todos
possam cumprir suas tarefas de ordem espiritual.
Conta-se no mundo espiritual um fato verificado na Terra há
alguns séculos e bastante expressivo como fator decisivo na vida
de uma alma encarnada. Certo jovem residente numa localidade
bastante pobre, desprovida de elementos de instrução suficiente
para sua população, nutria um desejo ardente de aprender a ler, o
que lhe era difícil dada a sua condição de servidor humilde de bem
modesta casa de negócio. Sua ânsia de aprender levava-o a colecionar as folhas de jornal que embrulhavam certos produtos, e ele
guardava-as cuidadosamente para estudar no silêncio do seu dormitório. Estabeleceu então um critério inicial: ia separando as diversas letras das palavras, até que verificou existirem as vinte e
cinco letras diferentes. Tinha, por conseguinte, o alfabeto completo. Necessitando de uma explicação a respeito, fácil lhe foi encontrar um jovem que freqüentava a escola local, de quem obteve a explicação desejada, o nome de cada letra e sua pronuncia na
palavra. Ao fim de três meses o estudioso jovem já conseguiu soletrar as palavras e compreender-lhe o sentido. Sempre assistido do
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seu amigo, sua compreensão desenvolveu-se a tal ponto que o
jovem estudioso transferiu-se para uma localidade maior onde
houvesse aulas noturnas, e assim o fez. A conclusão deste fato foi
que, possuído de uma tal força de vontade de aprender, o jovem
da história transferiu-se mais tarde para uma grande cidade onde
conseguiu diplomar-se no curso médico, a cuja atividade tão
empenhadamente se dedicou, que o seu nome passara a ser pronunciado com o maior respeito, em face do alto nível de conhecimentos e capacidade profissional a que chegou. É este um caso
autêntico da força de vontade de uma alma em se elevar pelo
estudo em sua vida terrena.
O Senhor Jesus recomenda com amor a todos os governantes,
maiores ou menores, o seu empenho na instalação de escolas
para toda a população, com funcionamento diurno e noturno para
poderem atender a todas as pessoas que desejarem estudar. Depois do pão e do vestuário, a instrução constitui-se no elemento
indispensável a todas as almas encarnadas, visto como da instrução primária é que desabrocha a verdadeira vocação das almas
para sua vida terrena. A instrução primária tem o mérito de despertar no cérebro das criaturas todas as células básicas do saber,
das quais resulta invariavelmente o impulso decisivo do seu futuro. Muitos milhões de almas têm regressado da Terra desde séculos inteiramente privadas do alfabeto, o que as obrigou a encarnações
inteiramente apagadas de novas luzes para o seu progresso espiritual. Tais criaturas vieram à Terra de posse de um programa que
lhes prometia novas luzes espirituais; as circunstâncias, porém, em
que viveram suas encarnações só conseguiram, quando muito,
acrescentar-lhes a fé em face da devoção manifestada ao longo da
existência física. Várias dessas almas entretanto, haviam vivido
encarnações nas quais conseguiram acumular experiências bastante úteis. Não conseguiram as Forças Superiores proporcionarlhes oportunidades em que pudessem aplicar eficientemente os
seus conhecimentos em face do fraco grau de desenvolvimento
predominante em muitas regiões do solo terreno até há bem
poucos séculos. Nesta altura entretanto, em que um sentimento
novo de progresso e entendimento se desenvolve por toda parte, a instrução se torna cada vez mais necessária para acelerar o
progresso das almas encarnadas, e através deste o próprio progresso do mundo terreno.

138

NOVA ORDEM DE JESUS

O Senhor Jesus agradece de todo o coração, por conseguinte,
aos administradores de todas as frações, maiores e menores do
mundo terreno, os esforços que despenderem na instalação de
centros de estudo, como o melhor meio de contribuírem para o
progresso espiritual de todas as almas encarnadas. O mundo espiritual, de tão empenhado neste particular, agraciará com um belo
galardão de luzes espirituais a todos os administradores que assim
contribuírem para a alfabetização das almas encarnadas. A alfabetização de uma alma que se inicia numa nova vida terrena, corresponde
a um foco de luz que se lhe ofereça para que possa enxergar devidamente os caminhos que terá de percorrer. Algumas, a maioria, conforma-se e satisfaz-se com este pequeno foco e assim percorre a
existência. Outras, porém, tratam de o engrandecer ao máximo,
e ei-las a ascender os vários degraus do saber segundo suas possibilidades. Tudo, entretanto, como conseqüência de sua alfabetização na infância.
Depois do pão e do vestuário, a instrução é indispensável a todos.
Peça e conte com o apoio das Forças Superiores para melhor encaminhamento dos seus filhos, a bem do seu futuro.
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
103 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 5-6-1971
Rio de Janeiro - Brasil
RESULTADO DO MATERIALISMO GENERALIZADO – A
CONSTRUÇÃO DA PAZ ESPIRITUAL, FELICIDADE E TRANQÜILIDADE – UM ÚNICO MEIO EXISTE PARA ISSO – AS ALMAS SE FORTALECEM NA ORAÇÃO – SOMENTE A FÉ PRODUZ A FELICIDADE
O SENHOR JESUS TEM OBSERVADO muito de perto em
Suas viagens por todo o planeta, o surto de certos pensamentos
nada condizentes com a paz e a felicidade dos seres humanos,
mas antes bem demonstrativos de um descontentamento que se
alastra por todo o planeta. Tem observado o Senhor Jesus que
esse surto de pensamentos agitados, coincide com a falta de fé
nos corações de muitos seres humanos, voltados para o materialismo generalizado, do qual resulta a intranqüilidade e a quase revolta das criaturas. Este fato tem contribuído inclusive para que
um grande número de homens percam a sua paz interna, chegando por vezes a revoltar-se contra o Criador. Este sinal dos tempos registrados em muitos lugares da Terra, está contribuindo para
a descrença de quantos homens e mulheres se encontram envolvidos por ele, o qual nada pode construir de bom e de útil para as
almas encarnadas.
A paz espiritual e conseqüente felicidade de todos os homens
e mulheres presentemente na Terra tem de ser construída primeiramente no íntimo de cada um e em seguida projetar-se para
o campo externo. O Senhor Jesus tem estudado bem o fenômeno e deseja oferecer nesta Mensagem o remédio capaz de transformar em sentimento de paz e tranqüilidade os sentimentos de
insatisfação e quase revolta observados sobretudo nos lugares mais
populosos. O homem tem necessidade de implantar a tranqüilidade e a paz em seu coração para que a mesma daí se irradie ao seu
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campo de ação. Para isso só existe um processo da maior eficiência, um processo que não falha, que jamais falhou, e não falhará
nunca. Esse processo encontra-se ao alcance de todos os homens
e mulheres para ser utilizado, do qual resultará a transformação
do ambiente de insatisfação e dificuldades, num ambiente de paz e
tranqüilidade para todos os corações. Este processo consiste no
hábito da oração e meditação na hora de deitar, para que a Divindade as receba e possa transformar para melhor o ambiente do
homem ou da mulher que ora. A deficiência dos ensinamentos religiosos ministrados na Terra pela maioria das instituições religiosas,
pode ser dada como responsável pelo fenômeno verificado pelo
Senhor Jesus. Examinando o Senhor o coração de muitas pessoas
que não oram à Divindade ao fim do dia de trabalho, verificou o
Senhor Jesus que tais pessoas vivem mais como objetos, como
máquinas, do que como seres humanos. É necessário que todos
saibam que o ser humano possui uma alma a dirigí-lo em todos os
detalhes da vida terrena, e essa alma necessita da oração diária
assim como o corpo necessita do alimento. O alimento da alma é
a prece diária que a Divindade transforma em luzes e bênçãos,
para que a alma possa manter-se no corpo e dirigí-lo com acerto
em todos os seus atos.
O corpo é por si um conjunto de órgãos e células que a alma
dirige da melhor maneira para a sua permanência na Terra. A alma,
porém, necessita de alimento constante para se manter atuante,
e esse alimento só existe na prece diária. E se ela se descura desta
necessidade envolvida pelas vibrações materiais do meio terreno,
pode dar-se ou o seu fracasso em relação ao programa que trouxe para executar na Terra, ou o definhamento do seu organismo
físico. Quando isto acontece é que se manifesta o descontentamento, a intranqüilidade até à irritação, aos quais o Senhor aludiu no princípio desta Mensagem.
É pena que seja tão volumoso o número de criaturas vivendo
vida intranqüila por toda parte, atribuindo o fato a causas externas. A estas pessoas o Senhor Jesus recomenda a seguinte experiência: - Iniciem imediatamente o processo da oração sincera seguida de
alguns minutos de meditação, durante os quais mentalizem os seus
problemas mais importantes, entregando à Divindade a respectiva
solução. Quem tal fizer, não apenas um dia mas continuamente,
terá de pronto a satisfação de constatar a mudança de situação
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que se operou por influência da Divindade. É bom que saibam
todas as pessoas que enfrentarem dificuldades na vida, que tal acontece exclusivamente por falta de comunicação com a Divindade.
E não havendo comunicação entre as almas encarnadas e a Divindade, não pode a mesma intervir a favor dessas almas, uma vez
que nada pediram nem expuseram à Divindade. É o caso de perguntar: como poderá o pai saber que o filho necessita de ajuda,
se, vivendo afastados, o filho nada participa ao pai acerca das suas
necessidades? Fazendo-o, porém, logo o pai se movimentará para
ajudar o filho. Assim sucede em relação à Divindade. Se as almas
viventes na Terra não lhe participam as suas necessidades e pedem ajuda, a Divindade que isso ignora, vai servindo aos filhos
que se encontram em contato diário com ela, supondo que os
demais de nada necessitem.
O Senhor Jesus deseja modificar para melhor e o mais rapidamente possível, este ambiente de intranqüilidade em que vivem muitos milhares de almas encarnadas. Por isso recomenda o Senhor à
todas elas iniciarem quanto antes o hábito da oração e meditação
na hora de deitar, com o que estarão modificando fundamentalmente a vida de dificuldades e até de privações. O Senhor Jesus
esclarece a propósito, que a circunstância de alguém deblaterar contra as autoridades do mundo espiritual, o Criador inclusive, não tem
força de transformar em boas as situações más ou difíceis. Existe
um só caminho para isso, que é o hábito das pessoas se comunicarem com a Divindade, única autoridade com poderes para melhorar a situação de todas as almas encarnadas. Devem anotar as
almas que viverem dificuldades transitórias ou permanentes, que
isso constitui pontos do programa de vida que trouxeram à Terra.
E assim aconteceu precisamente para que essas almas despertem
e se dirijam à Divindade que a todas atenderá. Ao lado dos prognósticos bons, favoráveis, inscritos no programa de vida de todas
as almas, foram colocados outros menos favoráveis para que as
almas despertem para a Divindade e para ela apelem, não apenas
nos momentos difíceis, mas diariamente, permanentemente. Tudo
foi previsto na vida de todas as almas que baixam à Terra, havendo
pontos difíceis de vencer, como testes apresentados aos alunos
com a finalidade de verificar o seu adiantamento. É necessário,
pois, que todos os homens e mulheres se convençam de que a
Divina Providência não enviaria à Terra um determinado número
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de criaturas destinadas a uma vivência de dificuldades sem remédio, mas colocou ao seu alcance os meios de minorá-las ou mesmo anulá-las, como sucede constantemente.
Se vos derdes ao trabalho de pesquisar a vida dos homens
mais importantes que passaram pela Terra, ireis verificar que todos eles lutaram duramente contra situações as mais difíceis, e
muitos até foram por elas dominados. Passada, porém, a tempestade, a maioria desses homens conseguiu levantar a cabeça, e apoiados no valor da sua fé e na oração constante à Divindade, tiveram a felicidade de ver brilhar um raio de luz espiritual a mostrarlhes a direção de nova trajetória. Seguiram a nova trajetória que
lhes fora inspirada pela sua fé, ei-los que conseguiram elevar-se ao
mais alto nível da vida terrena. Poderá alguém dizer que a sorte
bafejou esses homens no momento difícil e eles então se elevaram na vida. Sim; realmente a sorte os bafejou, porém a sorte
aqui tem o nome de fé e oração sincera à Divindade, que resolveu
promovê-los a mais altos postos. Foi o valor da fé implantada que
teve o mérito de permitir que a Divindade levantasse numerosos
grandes homens do passado após terem provado os amargores
da queda de belas situações. Ficai certos, portanto, que esta é a
regra de todo o conjunto de vidas humanas em todos os passados
milenares como no presente momento. É necessário que os homens desenvolvam primeiro os poderes latentes iluminados pela
fé, para então receberem a iluminação daquele raio de luz espiritual a mostrar-lhes a nova direção de suas vidas. E aqueles que por
infelicidade sua preferirem fechar os olhos ao raio de luz espiritual
em conseqüência de sua falta de fé, esses só muito dificilmente
poderão ascender a novos postos de destaque.
Como será possível alguém adquirir facilmente a fé? - poderão desejar indagar alguns leitores destas Mensagens. O Senhor
Jesus esclarece com todo amor, que a fé não é realmente muito
fácil de adquirir, se a criatura não estiver sinceramente empenhada em se tornar uma criatura de fé. A fé pode ser comparada a
uma luz tênue no princípio, mas que irá crescendo, se ampliando,
até se tornar poderoso foco. Inicialmente a criatura entra a cultivar a oração à Divindade, não como quem cumpre uma obrigação, mas com o desejo sincero de ser ouvida. Desta maneira a
alma encarnada estará alimentando a sua pequena chama de fé,
na qual prosseguirá todos os dias, com a certeza de que a Divinda-
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de a estará assistindo. Após a prece reservará alguns minutos para
a meditação, que é o momento em que a Divindade lhe transmite
alguma idéia por meio da inspiração, idéia que, se bem recebida e
entendida, poderá tornar-se a realização de algo muito importante para a criatura que ora. Por este processo muitos homens levaram a efeito grandes empreendimentos que muito os distinguiram. O fenômeno é o seguinte: a Divindade conhece as possibilidades de todas as almas que oram. Assim, fácil lhe é inspirar determinado empreendimento a uma, e empreendimento diferente a outra, dentro das possibilidades de cada uma. Se ambas estiverem atentas à idéia recebida, e desejarem realizá-la, podem estar certas da vitória, sobretudo se não se afastarem da Divindade.
Quando a pessoa se descura da prece, pode dar-se ou o fracasso no seu
programa ou o definhamento do seu organismo físico.
O corpo é um conjunto de órgãos e células que a Alma dirige e que necessita
de alimento sublimado, ou oração.
Não atribua sua intranqüilidade a causas externas.
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
104 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 6-6-1971
Rio de Janeiro - Brasil
TODOS OS PLANETAS POSSUEM VIDA – DOIS BILHÕES
DE ALMAS PARA REENCARNAR – EXPLICAÇÃO PARA CERTOS DESENTENDIMENTOS – DOS QUATRO BILHÕES ENCARNADOS HÁ UM BILHÃO DE SERVIDORES DO SENHOR
– UMA FÓRMULA VALIOSA
O MUNDO TERRENO prepara-se para alcançar um novo
grau vibratório na escala que lhe é própria como escola de aprimoramento moral e científico das almas que nele se encontram
encarnadas. O mesmo tem sucedido a outros mundos de certo
em certo período, variando de uns para outros segundo a sua
categoria. A Terra já se encontra situada a meio do progresso
evolutivo dos mundos deste sistema solar, visto como em grau
inferior outros mundos se encontram, nos quais evoluem almas
de diversas categorias, todas inferiores à das almas terrenas. Todos os planetas possuem vida própria, desde a sua formação, recebendo em sua superfície muitos milhões de almas, em princípio
de evolução umas, e mais avançadas numerosas outras, servindo
igualmente de escola para todas. A Terra na sua condição de médio adiantamento, serve de escola atualmente para mais de quatro bilhões de almas encarnadas, mas está sendo preparada para
receber cerca de dois bilhões a mais, de almas que se encontram
no mundo espiritual necessitadas de reencarnar. Estes dois bilhões
que se preparam para descer à Terra, porém, não constituem a
totalidade das almas estagiárias do mundo espiritual, visto como
outros dois bilhões aproximadamente lá permanecerão aguardando a sua oportunidade. A Terra entretanto, conforme vem sendo
observado desde alguns séculos, não oferece condições alimentares para os seis bilhões de bocas que aqui devem situar-se até o
fim do próximo século, devido às áreas atualmente inaproveitadas,
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conforme o Senhor tem referido em Mensagens anteriores. Daí a
urgência das operações telúricas que vem sendo realizadas em
várias regiões, das quais resultará uma ampliação substancial dos
campos de produção de alimentos. Espera o Senhor Jesus ver
concluídas essas operações transformatórias até o fim do século,
quando se acentuará a descida de novas almas à Terra.
O Senhor Jesus deseja elucidar um pouco os leitores destas
Mensagens a respeito do grande volume de almas pertencentes
ao ciclo terreno, calculadas em aproximadamente dez bilhões, incluindo as que se encontram encarnadas e as desencarnadas. Para
isso esclarecerá o Senhor que sendo a Terra um planeta considerado de média evolução na escala dos mundos habitados, é
necessariamente um degrau no trajeto das almas provenientes de
mundos inferiores a caminho de outros mais evoluídos. Assim,
aportam constantemente ao ciclo terreno muitas almas oriundas
do estágio imediatamente inferior à Terra, onde concluíram o seu
aprendizado nesse mundo algo inferior. Essas almas assim ingressadas no ciclo terreno, vem tomar contato com a vida terrena,
necessitando, porém, de um estágio algo demorado no Alto a fim
de receberem um tipo de instrução sobre o comportamento que
devem adquirir antes de receberem permissão para encarnar no
solo terreno. As almas provindas de planetas inferiores ingressam
nas diversas escolas de aprimoramento moral existentes no Espaço, e somente quando tiverem dado provas de bom aproveitamento dos ensinamentos recebidos, serão liberadas para descer
à Terra. Sua encarnação na Terra se processa de preferência nos
meios menos populosos porque mais tranqüilos, onde as almas
viverão suas encarnações de aprendizado em contato com outras
mais antigas. Porque, é bom saibais que a maioria das almas provindas de planetas inferiores à Terra, trazem ainda bastante radicado o sentimento de suscetibilidade ainda não eliminado através
da escola planetária deixada para trás, sentimento esse que aflora
facilmente no trato com as almas encarnadas, dando em resultado não raro o desforço pessoal em condições lamentáveis. Esse
tipo de sentimento é corrigido com empenho no Alto pelos dirigentes das diversas escolas freqüentadas por esta categoria de almas, mas o instinto se encarrega de avivá-lo no contato com às
almas terrenas, podendo produzir os vários tipos de conflitos pessoais que conheceis.
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O tempo, contudo, e a convivência com as almas mais antigas, consegue eliminar a quase totalidade do inconveniente apontado, prosseguindo então aquela categoria de almas o seu aprendizado na escola terrena. Com o decorrer dos séculos a sua evolução se acentua, irmanando-as em sentimentos e procedimento
com as almas mais evoluídas. Isto não impede, todavia, que se
verifiquem por toda a parte lamentáveis desentendimentos provocados por certas almas ainda endurecidas à penetração dos sentimentos de tolerância para com o próximo, dando vazão aos
sentimentos inferiores do instinto. Surpresa não existe, contudo,
para as Forças Superiores em torno desses acontecimentos ainda
resultantes do grau de inferioridade dessa categoria de almas, mas
é necessário compreendê-las ao mesmo tempo em que suas vítimas irão sendo premiadas no mundo espiritual.
Como vêem os leitores, a tarefa confiada ao Senhor Jesus
pelo Pai Celestial, é das mais difíceis de cumprir em face do livre
arbítrio concedido à todas as almas do ciclo terreno, e do tratamento amoroso dispensado pelo Senhor a todas as criaturas.
Compreendendo bem as dificuldades encontradas pelo Senhor
Jesus na condução amiga e fraterna que o Senhor imprime à Sua
difícil tarefa, espera o Senhor Jesus poder encontrar na Terra um
bom número de homens e mulheres que desejem constituir-se
em Seus autênticos servidores, procurando difundir a doutrina e
prática do amor aos semelhantes, por meio da divulgação e ampliação de quanto o Senhor tem escrito nestas Mensagens. Entre os
quatro bilhões de almas presentemente encarnadas, conta o Senhor
Jesus com aproximadamente um biIhão em condições, de se tornarem eficientes operários do serviço divino na Terra, a quem o Senhor
convida a desempenhar esse belo encargo. Esse bilhão de almas
que o Senhor Jesus considera em condições de serví-lo desde agora,
está distribuído por todas as classes da população, conforme o
Senhor tem podido verificar em Suas viagens por todo o planeta.
O que devem fazer, então, essas boas almas para iniciarem a sua
cooperação no serviço divino ? Apenas isto: de posse destas Mensagens, estudá-las atentamente a fim de apreenderem todo o sentido das palavras do Senhor. Em seguida convidar amigos para as
estudarem em conjunto, a fim de bem se capacitarem do alto
sentido nelas exarada pelo Senhor. Uma reunião por semana, permitirá aos leitores assimilarem devidamente quanto o Senhor Jesus
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mandou escrever na Terra, valendo isto pela plantação da semente do amor em seus corações. O resultado de tais reuniões logo
se apresentará na facilidade desabrochada na mente dessas pessoas para dirigirem a palavra a outras, a respeito da obra do Senhor, o que equivalerá ao seu ingresso nos trabalhos empreendidos pelo Senhor, acerca da espiritualização das almas. Sim estimados leitores: a espiritualização das almas encarnadas é um dos grandes objetivos da instalação do Senhor Jesus no solo terreno, visto
como da espiritualização das criaturas resultará a correção de alguns defeitos ainda existentes em sua vida de relação, e conseqüente elevação na escala espiritual. A correção dos defeitos
porventura existentes na vida de um ser humano é muito fácil de
fazer em seu grande benefício.
O Senhor Jesus dará a seguir uma fórmula muito fácil de pôr
em prática, que é a seguinte; ao pensar a criatura em praticar determinado ato, dentro ou fora dos seus deveres, imagine por um
momento que o Senhor Jesus estará presente para apreciar a correção ou não deste ato. Se assim fizer e concluir em consciência
que esse ato não poderá desagradar ao Senhor para que possa
testemunhá-lo, pratique o ato imaginado porque será um ato bom.
Se, ao contrário, achar em sua consciência, que o Senhor Jesus
poderia desaprovar esse ato por contrário às leis do amor ao próximo, que são as leis morais, ou ainda prejudicial aos interesses de
terceiros, então nada mais justo do que retroceder na prática desse
ato que iria produzir mancha na sua consciência. Esta fórmula,
simplíssima na sua prática, tem o poder de eliminar a consumação de determinados atos prejudiciais à vida e à felicidade de
quantos homens e mulheres a adotarem. Sabe o Senhor Jesus
que a falta de esclarecimento de muitas criaturas acerca das leis
morais e que as leva à prática de muitos atos que só contribuem
para a sua infelicidade na Terra. Sabendo-se que todos os atos
humanos produzem uma vibração favorável ou contrária aos seus
autores, explicada está a razão de haver um tão grande número
de pessoas na Terra privadas do maior bem que desejariam, que é
sua paz e tranqüilidade espiritual. A razão disso pode ser encontrada nos vários atos praticados ao longo de sua vivência terrena
em que o sentimento de justiça e de amor aos semelhantes tenha
deixado de existir. Como corrigir, então, essa grande falta para
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adquirir a necessária tranqüilidade espiritual e paz de consciência?
O Senhor Jesus deseja ministrar esse ensinamento, muito fácil de
praticar, que e o seguinte:- Se um determinado número de pessoas
tiver sido prejudicado no passado por alguém, registre quem tal
houver feito, o nome dessas pessoas numa relação, designando
também o lugar em que o fato houver acontecido, e todas as
noites ao deitar, eleve uma prece sincera à Divindade, rogando luz
e bênçãos para essas pessoas, como a melhor maneira de pedir
perdão das faltas praticadas para com elas, e com elas se reconciliar. Faça isso quem desejar fazê-lo, por exemplo, durante um ano,
assim como quem cumpre sagrada promessa, certo de que estará operando em seu próprio proveito.
A todos de boa vontade compete à elevada tarefa de cooperar com o Senhor Jesus na espiritualização de todos.
A paz e a tranqüilidade espiritual não dependem de outrem.
Nos conflitos pessoais também nos exercitamos no processo de aperfeiçoamento.
As contrariedades e decepções constituem desafio à evolução de cada um.
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
105 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 12-6-1971
Rio de Janeiro - Brasil
FATO HISTÓRICO SEM PRECEDENTES – VANTAGENS DA
PREPARAÇÃO ESPIRITUAL – A INSTITUIÇÃO DA PRECE O
PRIMEIRO PASSO – NOVOS CONTIGENTES DE ALMAS INVIOLABILIDADE DO LIVRE ARBÍTRIO – UMA GRANDE NOVIDADE PARA A TERRA
OS CINCO LUSTROS FINAIS do século em curso deverão
assinalar extraordinárias modificações em toda a superfície do planeta, com repercussão favorável na vida de todas as almas encarnadas. A repercussão favorável na vida de todas as almas encarnadas decorrerá das facilidades que se apresentarão na aquisição das
coisas necessárias à vida, sobretudo no que diz respeito aos alimentos. As Forças Superiores do mundo espiritual estão empenhadas na execução do que projetado foi para este fim de século,
a fim de registrar um fato histórico absolutamente ímpar na existência da Terra como planeta evolutivo de uma população de almas que o Pai Celestial designou para aqui se aprimorarem espiritual e cientificamente.
A história terrena registrará neste fim de século a primeira
grande transformação da superfície deste planeta, com a finalidade de poder receber e alimentar os vários milhões de almas que
no Alto se preparam para descer ao solo terreno em busca de
novas luzes e progresso espiritual. Os fatos que estão acontecendo em várias regiões do globo estão estreitamente vinculados aos
acontecimentos programados no mundo espiritual para se
positivarem nos anos finais do século. O Senhor Jesus acompanha
de perto os acontecimentos, empenhado em atender carinhosamente as almas que forem atingidas e tiverem de regressar ao
mundo espiritual, conforme tem assinalado em Mensagens anteriores. Há toda conveniência, portanto, em que toda a população
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terrena se disponha a meditar seriamente sobre os fatos que estão acontecendo, e faça de sua parte o que possa ajudá-la se acaso vier a ser envolvida pelos acontecimentos. Uma preparação
espiritual das almas encarnadas pode contribuir e até anular os
sofrimentos das pessoas residentes nas regiões marcadas pelos
acontecimentos. Essa preparação consiste no hábito da prece e
da meditação na hora de deitar, conforme o Senhor Jesus tem
aconselhado em todas as Suas Mensagens, pelo grande bem que
esse hábito proporcionará a todas as criaturas. Esse hábito que
nada custa e se processa no momento em que as almas entregam
o corpo ao repouso, tem o dom de contribuir para a tranqüilidade e felicidade de todos os seres humanos que a ele se entregarem.
A insistência com que o Senhor Jesus se refere em Suas Mensagens à necessidade da prece e meditação diárias na hora das
pessoas se deitarem, visa exclusivamente o bem e a felicidade de
quantos seres humanos aceitarem a recomendação do Senhor, e
somente deles, do que todos se certificarão ao terem de regressar ao mundo espiritual. Por isso a insistência do Senhor neste
ponto, para evitar a repetição de fatos bastante melancólicos verificados no passado com os milhões de almas que regressaram da
Terra desprovidas de luz espiritual. A ausência de espiritualização
das almas enquanto na Terra, em muitos séculos e milênios transcorridos, determinou situações desagradáveis para as almas regressadas da Terra ao mundo espiritual, de certa maneira mais
embrutecidas do que quando na Terra ingressaram. Não deseja o
Senhor Jesus insistir na responsabilidade das religiões por esse fato,
em face da relativa evolução do planeta, mas deseja corrigir de
todo a falta de ensinamentos capazes de conduzir as almas atualmente encarnadas à sua espiritualização.
A instituição da prece e da meditação noturna é o primeiro
passo das almas encarnadas para se espiritualizarem dado que desse
hábito resulta o esclarecimento das almas e sua aproximação da
Divindade, e conseqüentemente, o nascimento da fé nos corações. E sabendo-se ser a fé a mola impulsionadora das almas para o
progresso espiritual, fácil é concluir acerca do valor da prece e meditação como o caminho reto das almas para a sua espiritualização.
O Senhor Jesus não se cansa de insistir neste ponto, considerando
ainda a circunstância de se encontrar uma parte substancial da
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humanidade atual numa fase decisiva de sua evolução. Efetivamente, encontram-se encarnadas na Terra aproximadamente dois
milhões de almas que necessitam de concluir neste século o seu
aprendizado terreno, em muitas delas já um pouco retardado,
em face da falta dos necessários esclarecimentos em vidas anteriores. Este aprendizado deve ser concluído na presente vida
terrena, com a dedicação das almas maduras aos ensinamentos
trazidos pelos emissários do Senhor nas obras da Grande Cruzada de Esclarecimento e aos que o Senhor Jesus tem divulgado
nestas suas Mensagens. O Senhor menciona ainda uma vez este
fato com o objetivo de despertar a mente das pessoas em condições de entenderem a Sua recomendação para que aproveitem
devidamente os dias que lhes restarem para permanecer no corpo. Porque, desgastado este, se as almas não tiverem adquirido a
sua espiritualização por terem vivido uma vida no chamado terraa-terra, de certo irão estagiar durante séculos no mundo espiritual enquanto novos milhões de outras almas virão ocupar o solo
terreno. Mas o Senhor espera que as Suas palavras logrem despertar a boa vontade de todos os leitores de Suas Mensagens para a
sua espiritualização, a fim de que possa o Senhor utilizá-los em
futuras missões do serviço divino neste planeta. Seria realmente
para lamentar que tantos milhões de almas em fim de aprendizado terreno, tivessem de interromper a marcha iniciada há tantos
milênios para a sua redenção espiritual, precisamente nos anos
finais de sua permanência no solo terreno. Por isso o Senhor Jesus faz aqui o apelo que o diretor da escola faria aos alunos para
que se empreguem a fundo no estudo de suas matérias, visto como
não lhes seria possível repetir o ano e nem fazer segunda época,
porque outras turmas deverão ocupar a escola. O Senhor Jesus
faz aqui esse mesmo apelo a homens e mulheres, sobretudo a
quantos se encontrarem em idade madura, dizendo-lhes também
que não haverá segunda época para aqueles que não se esforçarem em benefício próprio.
A Terra terá de ser ocupada por novos contingentes de almas
que já estão descendo do mundo espiritual. São contingentes de
almas que necessitam de novos progressos morais e científicos
que só a Terra lhes pode oferecer, devendo imprimir também um
novo surto de progresso à vida terrena. Durante aproximadamente
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três a quatro séculos, esses contingentes de almas deverão ocupar a Terra, revezando-se em suas encarnações. Não haverá lugar, por conseguinte, para a reencarnação das almas atualmente
encarnadas, às quais têm sido concedido esse direito em muitos
milênios decorridos, os suficientes para que quase todas concluam na Terra o seu aprendizado. Assim pois, aquelas que perseverarem em recusar a própria espiritualização, seja pela comodidade em que vivem, ou seja pela alegação de não acreditarem na
existência do Espírito, tem todo o direito de fazê-lo, dada a
inviolabilidade do seu livre arbítrio. O Senhor Jesus conhece de
sobra o fenômeno, mas deseja manifestar a essa categoria de almas o Seu desejo de vir a utilizá-las muito proximamente como
enviados espirituais ao meio terreno, no desempenho da elevada
missão de Guias e Protetores de outras almas. Como poderá,
entretanto, o Senhor utilizar essa categoria de almas se o seu coração se achar desprovido da fé para guiar outras almas? Eis porque o Senhor tanto se empenha em implantar o elevado sentimento da fé nesses milhões de almas em véspera de regressarem ao
mundo espiritual, após uma existência terrena devotada aos interesses ilusórios da matéria. Iniciem, então, esses milhões de almas,
o seu trabalho de aproximação da Divindade por meio da prática
da oração e meditação diárias, na esperança de poderem agregar
novas e importantes luzes espirituais ao seu diadema atual, a fim de
poderem regressar em breve ao respectivo plano no Além, já iluminadas pela chama sagrada da fé, o mais importante dos atributos
a distinguirem as almas no Além.
Em seguida o Senhor Jesus traçará algo de leve, o plano dos
seus próximos projetos para este planeta, em face dos melhoramentos de vida previstos para as almas que tiverem a ventura de
reencarnar nestes próximos quatro séculos. Pretende o Senhor
Jesus instituir em todo o planeta estas duas importantes faculdades mediúnicas ao maior número de almas: a vidência e a audiência. Estas duas faculdades, e mais as já concedidas a numerosas
almas do presente, proporcionarão a comunicação relativamente
fácil entre encarnados e desencarnados, de maneira a reduzir ao
mínimo o impacto atual da morte na quase totalidade das criaturas. De posse da vidência e audiência, as pessoas que perderem
parentes e amigos poderão avistar-se e com eles conversar periodicamente debaixo de determinadas condições. Isto amenizará
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de muito as saudades implantadas nos corações, e alegrará sobremaneira as almas desencarnadas. A vida terrena dos próximos
séculos tornar-se-á assim bastante mais feliz que a atual, permitindo aos seres humanos devotarem-se mais ao seu desenvolvimento espiritual, de par com o próprio desenvolvimento científico.
Uma novidade que o Senhor Jesus espera instituir na Terra muito
proximamente, uma novidade apenas para a Terra, porque já existente em outros planetas, será a instituição de escolas religiosas e
filosóficas com aulas ministradas por Entidades espirituais que se
materializarão perante os alunos para ministrarem suas aulas. Esta
modalidade de aulas se estenderá a todo o planeta, de maneira a
constituir a uniformidade do ensino religioso a toda a população
terrena. Este tipo de aulas em matéria religiosa terá ainda o mérito de despertar as almas encarnadas para sua espiritualização
desde os primeiros anos de vida terrena, o que deverá acelerar a
sua redenção espiritual. As Forças Superiores reconhecem que o
relativo atraso evolutivo da população terrena se deve em grande
parte ao tipo de ensino religioso contrário à espiritualização das
almas, por motivos que não vem ao caso, mas que deverão cessar de todo em face dos ensinamentos trazidos à Terra por Entidades que se tornarão visíveis às almas encarnadas. O contato das
Entidades ainda terá outra grande vantagem: a de manter as almas
encarnadas com seus pensamentos voltados para o mundo espiritual e as coisas do Além, o que as ajudará, e muito, no cumprimento de suas respectivas tarefas na Terra. Este é apenas um esboço dos planos do Senhor Jesus para os próximos séculos.
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
106 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 13-6-1971
Rio de Janeiro - Brasil
O RESFRIAMENTO DO SOLO TERRENO – MINÉRIOS PRECIOSOS SERÃO ENTREGUES AO HOMEM – DESAPARECIMENTO DE ALGUNS PEQUENOS MARES – NOVA ESTRUTURA TERRENA PARA UM PERÍODO DE MIL ANOS – ALMAS
ESTAGIANDO NA TERRA
A HISTÓRIA DA TERRA como planeta evolutivo de uma população de almas necessitadas de desenvolvimento espiritual, está
repleta de episódios muito importantes, ocorridos em milênios
de milênios entre as gerações que têm vindo seguidamente ao
solo terreno. A História terrena tem registrado numerosos episódios envolvendo um número já incontável de conflitos promovidos por chefes ocasionais de algumas frações de povos, a tudo a
Terra assistindo impassível, sem nada poder fazer de sua parte
contra os desígnios de seus ocupantes transitórios. Agora, porém,
outro tipo de episódios se estão registrando na superfície terrena,
desta vez relacionados com a própria estrutura do planeta, com a
finalidade de aplainar determinadas áreas montanhosas para serem utilizadas pelo homem para a sua subsistência.
Quando há cerca de oitocentos milhões de anos se processou
o resfriamento do solo terreno e se consolidou a superfície, surgiram numerosas elevações por todo o globo, muitas das quais adrede preparadas para a localização de maiores ou menores cursos
d’água da maior utilidade para as regiões circunvizinhas e ao longo
do respectivo curso. Tais elevações montanhosas e suas nascentes são consideradas ainda hoje da maior utilidade à vivência das
almas encarnadas, pelas facilidades que proporcionam à vida das
populações instaladas à margem do seu curso. Estas elevações
são por isso consideradas intocáveis pelas Forças Superiores do
mundo espiritual, estando inteiramente fora dos planos elabora-
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dos para as grandes modificações da estrutura terrena.
Outras elevações existem, porém, e em grande número, em
todas as regiões do planeta, que nenhuma utilidade apresentam
em benefício da coletividade humana. Muitas ou várias destas elevações estão incluídas nos planos elaborados no Além para serem
demolidas por meio do processo telúrico, a fim de serem transformadas em áreas úteis à produção de alimentos para os seis
bilhões de almas que deverão habitar a Terra a partir do próximo
século. Proceder-se-á por conseguinte, a demolição de certas
elevações montanhosas existentes nos cinco Continentes, de cuja operação resultará algo mais de importante em favor da humanidade encarnada. No seio de várias dessas elevações se encontram guardados pela Natureza determinados metais preciosos de
que a ciência necessita para a realização de notáveis melhoramentos em diversos setores da atividade humana. Entre as diversas
categorias de minérios a serem entregues ao homem, existentes
em vários lugares da Terra, alguns deles se destacam pela sua utilidade na melhoria dos transportes em geral, mas especialmente
no setor da aviação. Estes preciosos elementos foram localizados
há milhões de anos onde se encontram precisamente para serem
descobertos e entregues ao homem quando a evolução dos conhecimentos humanos houvesse atingido o grau científico da era
presente. Embora o objetivo fundamental da reforma da estrutura terrena seja a ampliação das áreas de cultura agrícola, muitos
outros melhoramentos paralelos se registrarão por toda parte,
todos com vistas à melhoria das condições da vivência terrena.
A vinda do Senhor Jesus ao solo terreno foi programada há
muitos séculos, precisamente para coincidir com as operações
transformatórias da estrutura terrena, cujo fato a História da Terra registrará como o maior acontecimento planetário ocorrido
desde o resfriamento de sua superfície. Com a transformação do
solo programada em várias regiões, outros fatos ocorrerão paralelamente, envolvendo as áreas oceânicas em vários pontos da
Terra, podendo dar-se a mudança das águas de alguns pequenos
mares para o interior do planeta, deixando seu solo a descoberto.
Isto tornar-se-á possível em face dos trabalhos aprimorados da
engenharia celeste, empenhada desde alguns séculos nessa espécie de trabalho. Sabendo-se que o centro do planeta retém uma
respeitável provisão do elemento líquido em seu reservatório
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destinado a alimentar todos os condutos do subsolo, foi verificada
a necessidade de fortalecer o volume desse reservatório interior,
do qual vai depender o abastecimento de numerosos novos condutos que surgirão após as operações transformatórias da superfície. Daí a conveniência de recolher ao interior do planeta o volume líquido de alguns pequenos mares que nenhuma falta farão à
sua população.
Os habitantes da Terra a partir do próximo século já poderão
apreciar devidamente o valor dos melhoramentos que estão sendo introduzidos no planeta através das operações em curso por
toda parte, dos quais há de resultar uma vivência mais tranqüila e
feliz para as almas encarnadas. As modificações em curso neste
fim de século são destinadas a preparar uma nova estrutura terrena
para um período não inferior a cem mil anos, segundo as previsões das Forças Superiores do mundo espiritual. Durante esse
período previsto de cem mil anos, algumas gerações de almas aqui se
desenvolverão espiritualmente provenientes de mundos inferiores,
às quais incumbirá a tarefa de algo fazerem em benefício da vivência
terrena.
E as almas atuais, para onde irão? - poderá desejar indagar
alguns dos leitores. O Senhor Jesus satisfará a curiosidade do leitor, esclarecendo que as almas atualmente encarnadas, e bem assim aquelas que se encontram no mundo espiritual, após as várias
vindas à Terra durante aquele período de tempo, deverão ter alcançado já um notável grau evolutivo que lhes facultará retornar à
Terra na situação de Mestres, Guias e Protetores da humanidade
encarnada, ou permanecer no mais elevado plano do mundo espiritual na qualidade de assessores e conselheiros do Senhor Jesus, na Sua difícil tarefa de governar a humanidade terrena.
A julgar pelo ingresso constante no ciclo terreno de almas
provindas de dois a três mundos inferiores, é de prever a duplicação do número de almas integradas no ciclo terreno, podendo
admitir-se num total de vinte bilhões o número de almas encarnadas e desencarnadas pertencentes à população terrena. É de prever igualmente um número respeitável de almas que houveram
adquirido o grau máximo de evolução neste planeta, resolverem
ascender a planeta vibratoriamente mais elevado a fim de prosseguirem no seu aprimoramento espiritual. Esse número, contudo,
será compensado por aquelas almas que constantemente aportam
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ao ciclo terreno como enviadas de outros mundos, para aqui implantarem os melhoramentos que se fizerem oportunos. Isto
acontece muito freqüentemente, tanto na vinda para a Terra de
algumas almas pertencentes a planetas mais evoluídos com a
missão de ajudar o progresso do mundo terreno, como igualmente
de mundos algo inferiores, com a missão de observarem o que na
Terra existe que possa ser implantado em seu mundo de origem.
Neste momento mesmo encontram-se vivendo no conjunto da
população terrena cerca de dois mil de almas oriundas de um mundo vibratoriamente inferior a Terra, as quais se encontram, ou
cursando as escolas técnicas da Terra, ou ao lado de empreendimentos especializados que elas servem com grande dedicação.
Presentemente os ramos da atividade mais observados pelas almas que poderemos designar estagiárias na Terra, são a hidráulica, a mecânica e a pavimentação de estradas, dos quais muito carece o seu mundo de origem. No ramo da hidráulica encontramse empenhadas cerca de duzentas almas em diversos países, e
muitas outras nos serviços auxiliares desta especialidade. No ramo
da mecânica prática, um dos mais atrativos das almas estagiárias,
trabalham atualmente cerca de mil e seiscentas almas, empenhadas na aquisição de um perfeito conhecimento da especialidade
que desejam implantar no seu mundo de origem. Outras dezenas
de almas se dedicam ao estudo do amanho da terra para as diversas culturas, apreciando sobremodo o processo mecanizado utilizado em vários países da Terra, do qual está necessitando o seu
próprio planeta.
Curioso será saber como conseguirão estas almas estagiárias
na Terra guardar os ensinamentos que vão recolhendo diariamente em suas atividades, para o fim de os implantarem futuramente
em seu próprio mundo quando à ele retornarem. Sucede que
este conjunto de almas espalhadas por vários países, costumam
reunir-se em determinado lugar durante o sono do corpo a fim de
trocarem impressões e se manterem informadas reciprocamente. O governante do mundo em referência enviou à Terra uma
pequena comissão de almas das mais evoluídas com a finalidade
de orientar, inspirar e proteger as almas estagiárias onde quer que
se encontrem, e com elas se reunir em determinado local do
mundo espiritual para em conjunto registrarem os progressos alcançados nas diversas atividades. Esse registro fluídico servirá para
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conduzir ao mundo de origem as observações realizadas na Terra
pelas almas estagiárias, para que não as olvidem no seu regresso.
O Senhor Jesus, previamente consultado pelo governante do
mundo em referência, não apenas aquiesceu em receber a caravana de almas em missão de aprendizado, como se prontificou a designar uma Entidade do ciclo terreno para acompanhar cada uma
de per si como seu Guia espiritual, com igual carinho ao dispensado
às almas terrenas. Estas almas estagiárias ao desencarnarem na Terra, ou retornarão prontamente ao seu mundo de origem a dar conta
de sua missão, ou aguardarão uma nova encarnação no mundo terreno após decorrido pequeno lapso de tempo de repouso no mundo espiritual, segundo o seu desejo de concluir as observações e
estudos começados. Não estão, portanto, estas almas sujeitas ao
regime vigente para as almas da Terra, dada a sua necessidade de
regressarem logo que possível ao seu próprio planeta. Sendo,
embora, almas de nível evolutivo bastante inferior ao das almas
terrenas, estas almas vieram bastante preparadas para aqui viverem como hóspedes das almas terrenas, e assim se tem comportado em condições de se tornarem estimadas pelas suas contemporâneas do mundo terreno. Muitas delas gostariam de aqui permanecer para sempre, não fosse o compromisso assumido e a sua
qualidade de almas caravaneiras em missão de estudo na Terra.
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
107ª MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 19-6-1971
Rio de Janeiro - Brasil
NECESSÁRIO REFORMULAR ENSINAMENTOS ULTRAPASSADOS – POPULAÇÕES ORANDO MECANICAMENTE – UM
DESEJO DO SENHOR – ALUNOS CHEGADOS AO ANO FINAL DO CURSO – O SENHOR AGRADECERÁ E RETRIBUIRÁ
A QUANTOS PROCURAREM DIFUNDIR SUA PALAVRA
O SENHOR JESUS está percorrendo toda a superfície do planeta, acompanhado de Sua luminosa equipe de assessores, no
propósito de observar in loco a verdadeira situação das populações e suas necessidades mais imediatas. Tem constatado o Senhor a ausência da fé numa grande parcela das populações de várias
regiões, onde os ensinamentos religiosos, bastante deficientes, não
conseguem despertar as almas para a espiritualidade. Sente por isto
o Senhor Jesus a necessidade da reformulação dos ensinamentos
religiosos multisseculares, já ultrapassados em face dos novos conhecimentos trazidos à Terra e enfeixados em livros que circulam
por toda parte. Observou o Senhor Jesus que as almas encarnadas
sentem a falta de ensinamentos que as ensinem a orar à Divindade,
não apenas para cumprirem preceito de sua religião, mas para
entrarem em contato direto com a Divindade para dela receberem a ajuda de que carecem em suas atividades. Em várias regiões
do planeta observou o Senhor que as populações que oram, o
fazem mecanicamente, como quem cumpre uma obrigação religiosa, sem contudo, associarem o coração e a mente à essa prática.
Há necessidade, por conseguinte, de ensinar as populações a
entrarem em contato com a Divindade no ato de sua oração noturna, para que a Divindade saiba onde se encontram as almas
encarnadas e possa provê-las de quanto necessitem. Desejaria o
Senhor Jesus que o conteúdo destas Mensagens fosse levado a
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todos os recantos da Terra para que todas as almas encarnadas de
todos os lugares pudessem tomar conhecimento desta palavra do
Senhor. Isto pode bem ser feito por intermédio das instituições
espiritualistas de todo o mundo, após se capacitarem da autenticidade destas Mensagens, ditadas especialmente pelo Senhor Jesus
no desenvolvimento desta Sua NOVA ORDEM. Não deseja o Senhor melindrar nem de leve as instituições religiosas existentes na
Terra desde séculos e milênios, cujo trabalho na pregação da fé o
Senhor reconhece e agradece. Uma nova fase entretanto, se aproxima para todas as almas que se encontram na Terra, fase que se
pode dizer decisiva para o seu progresso espiritual. Torna-se então necessário dizer ao coração de todas as almas encarnadas,
que sua existência terrena atual é apenas mais uma entre milhares
de outras existências vividas no passado, sendo a atual considerada decisiva para muitas delas. É necessário esclarecer homens e
mulheres acerca dos objetivos que trouxeram ao deixarem o
mundo espiritual para descerem à Terra uma vez mais, objetivos
relacionados diretamente com o seu progresso evolutivo. Como,
porém, uma nova civilização se aproxima para este mundo terreno, da qual só poderão fazer parte as almas realmente empenhadas na sua evolução espiritual, há necessidade de que homens e
mulheres se voltem decididamente para a Divindade a fim de receberem a ajuda de que carecem. Prevê o Senhor Jesus que aproximadamente dois terços da humanidade terrena deste fim de
século se encontram em boa situação moral para poderem ingressar na civilização que se aproxima. São almas já bastante evoluídas que cumprem seus deveres morais perante a Divindade e
dela recebendo quanto necessitam. Mas o Senhor Jesus se empenha em que o terço restante se prepare também para o mesmo
fim, visto como as almas não preparadas espiritualmente desde a
Terra, terão de estagiar longamente no mundo espiritual ao regressarem de sua presente encarnação. O Senhor Jesus lamentaria profundamente se tal acontecesse, o que importaria para elas
num retardamento da sua evolução. O Senhor considera população terrena deste fim de século com uma classe de alunos chegados ao ano final do curso e que devem passar juntos a uma nova
série, correspondendo no caso à redenção espiritual de cada um.
Ora, se uma terça parte desses alunos se descuida dos seus deveres por falta de esforço próprio, o resultado inevitável será se-
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parar-se de seus companheiros de hoje e de vários séculos, para
permanecer num estágio inferior não mais podendo alcançar os
companheiros deste século.
Para dizer estas palavras a todas as almas encarnadas foi que o
Senhor Jesus decidiu instalar-se no solo terreno e percorrer as
diversas regiões do planeta, empenhado como se encontra em
ajudar o progresso de todos os Seus guiados terrenos. O Senhor
agradecerá e retribuirá, então, a todos os filhos que, de posse
dessas Mensagens, procurarem difundir Sua palavra a outros filhos
para que todos possam preparar-se devidamente para alcançar a
próxima classe de estudos nesta escola terrena. Cada leitor destas Mensagens que isto fizer poderá considerar-se desde logo ao
serviço do Senhor na Terra, a quem o Senhor Jesus recompensará no seu regresso.
O Senhor Jesus sabe muito bem, o quanto constrange a muitas pessoas falar-se-lhes em regresso da Terra, porque isso significa o seu desaparecimento do rol dos chamados vivos, e ninguém
gosta que se lhe fale nisto. Pensem, porém, essas criaturas de Deus,
que a vida terrena representa um pequeno lapso de tempo que
cada criatura tem diante de si para aprimorar as suas qualidades
morais e adquirir experiências novas em cada encarnação. Comparem, porém, essas pessoas a mudança que freqüentemente se
opera de uma cidade ou de um país para outro, onde continuarão
a viver como viviam antes. Pois o regresso das almas ao mundo
espiritual pelo fenômeno da morte, é em tudo semelhante às
mudanças operadas na Terra, com a diferença apenas de irem
encontrar no mundo espiritual numerosos familiares de passadas
existências, tão queridos todos, quanto os que deixaram na Terra.
A existência das almas no corpo físico não vai além de algumas
dezenas de anos, durante os quais cumpre cada uma um programa de vida previamente preparado no mundo espiritual. Aquelas
que bem se devotarem ao real cumprimento do seu programa
que é também a sua carta-de-vida, podem contar desde logo com
a aquisição de maior ou menor número de onças de luz para o
seu diadema espiritual ao regressarem da Terra. Essas almas podem ser comparadas aos alunos devotados às matérias do curso
para receberem ao final as belas notas de aproveitamento.
A morte, por conseguinte, não deve impressionar a ninguém,
por se tratar de um fato comum na vida de todos os seres. O que
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apenas deve ser objeto de preocupação para todas as pessoas é a
sua preparação espiritual para essa eventualidade, preparação que
deve consistir em acumular o maior número de conhecimentos
relacionados com a vida espiritual, ou seja, a convicção de serem
almas transitoriamente encarnadas em busca de novos focos de
luz espiritual.
Mas, e a família? - indagarão as almas não preparadas para o
regresso ao mundo espiritual. O Senhor Jesus esclarece essas almas, que a família foi constituída pela Divina Providência, encaminhando aos lares terrenos as almas necessitadas de reencarnar,
por ela escolhidas, as quais passam a constituir as famílias terrenas.
As duas colunas do lar recebem então essas almas como filhos da
carne e a elas se afeiçoam amorosamente. Estas almas, porém,
são irmãos seus porque filhos também do mesmo Pai Celestial,
continuando na Terra sob a guarda e orientação da Divina Providência. Dada a eventualidade de um ou ambos os progenitores
partirem da Terra, seus filhos ficarão sob a guarda e orientação da
Divina Providência para o fim de seguir cada qual o caminho que
deve seguir. É natural, pois, a preocupação dos pais quanto ao
futuro dos filhos deixados na orfandade, preocupação resultante
do amor existente em seus corações. Acontece, porém, muito
freqüentemente, seguirem os filhos órfãos determinados caminhos que não seguiriam em vida dos pais, caminhos nos quais alcançam êxitos notáveis sob a égida da Divina Providência. Daqui
se deve concluir que aos pais terrenos cumpre dar aos filhos a
melhor instrução que puderem dar a par de uma educação doméstica apoiada nos ensinamentos morais que devem formar o
caráter dos filhos. Cumpre ainda aos pais darem aos filhos os
melhores exemplos de correção moral em todos os seus atos
para edificação do caráter dos filhos. Isto é muito importante na
vida de todos os lares, sabido como é que os filhos gravam desde
a infância as atitudes dos pais, sucedendo adotarem alguns deles
as atitudes menos corretas observadas nos pais, cabendo pois a
estes essa responsabilidade. Os filhos, tem sido dito e repetido
por todos os ensinamentos espiritualistas, não são propriedade
dos pais, mas irmãos espirituais que a Divina Providência distribui
pelos lares terrenos, para que os pais encontrem oportunidade
de retribuir cuidados e amor recebidos dos seus progenitores, e
colaborar com a Divina Providência no encaminhamento de ou-
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tras almas que necessitam de adquirir novos focos de luz espiritual.
Este é o verdadeiro papel dos pais terrenos sob a égide da Divina
Providência.
Os pais cumprem a elevada missão de encaminhar os filhos e retribuir os
cuidados recebidos.
A morte não deve impressionar ninguém.
Orar mecanicamente invalida a prece.
Prossigamos reformulando os ensinamentos ultrapassados.
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
108ª MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 20-6-1971
Rio de Janeiro - Brasil
O SENHOR ASSISTE E ORIENTA OS TRABALHOS
ASSISTENCIAIS – O ESCLARECIMENTO ESPIRITUAL REDUZ
O SOFRIMENTO – A MORTE SEMPRE OCORRE NO MOMENTO PREVISTO – INDAGAÇÃO DAS ALMAS MATERIALISTAS
AO DESENCARNAREM NA TERRA
PARA DESEMPENHAR A MISSÃO recebida do Pai Celestial,
de governar e aprimorar as almas integradas no ciclo de vida
terrena, o Senhor Jesus permanece atento, noite e dia, aos menores detalhes ocorridos em torno das almas encarnadas. Certo
é que todas as almas encarnadas estão acompanhadas muito de
perto por Entidades bastante evoluídas, incumbidas de as inspirar,
guiar e proteger ao longo da respectiva encarnação, como seus
Guias espirituais. O Senhor Jesus porém acompanha de perto todos os detalhes da vida dessas almas, a fim de poder intervir quando necessário for em benefício das mesmas. Presentemente instalado no solo terreno com Sua luminosa comitiva de assessores
espirituais, o Senhor Jesus tem ampliado de muito as Suas observações, conforme ficou dito em Mensagem anterior, com o objetivo de atender mais prontamente aos pedidos que lhe sejam endereçados, e que muitos têm sido ultimamente.
Os acontecimentos verificados em várias regiões do globo,
dos quais têm resultado desencarnações em grande número, tem
atraído a atenção particular do Senhor, levando-o a se transportar
a essas regiões em companhia dos seus numerosos assessores, a
fim de assistir e orientar os trabalhos de recolhimento das almas
desencarnadas. Em todas as regiões em que se têm verificado
fatos notórios a envolver as almas residentes, têm estado presentes em suas atividades numerosas caravanas socorristas, desde
muito preparadas para esse mister. Mas o Senhor Jesus deseja Ele
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próprio dar a Sua assistência pessoal com o fim de orientar os
serviços de socorro se tal se fizer necessário.
Desencarnações em massa sempre as houve em todos os
tempos, em conseqüência de acontecimentos de várias ordens,
os quais foram também previstos pelas Forças Superiores do
mundo espiritual. As almas atingidas por esses acontecimentos já
desceram à Terra com essa previsão em sua carta-de-vida, de maneira a não haver surpresa para as Forças Superiores. Fatos inúmeros se encontram registrados nas páginas da História, porque
isso faz parte da vida do planeta e suas populações. Com os
esclarecimentos que estão sendo difundidos pela literatura
espiritualista, e especialmente por estas Mensagens do Senhor Jesus, o sofrimento moral decorrente da partida de muitas almas
atingidas pelos acontecimentos vai sendo reduzido em todos os
corações. À proporção em que as pessoas se forem espiritualizando
através do estudo das obras espiritualistas, a sua compreensão se
amplia em torno da vida espiritual, reduzindo na mesma proporção
o sofrimento moral decorrente dos acontecimentos verificados à
sua volta.
Transportando o fato para o meio familiar das almas
espiritualizadas, a situação se torna cada vez menos dolorosa, em
face do conhecimento de que a morte sempre ocorre no momento previsto na carta-de-vida de todas as pessoas. A maior ou
menor permanência de uma alma no corpo foi estudada cuidadosamente no mundo espiritual de acordo com a conveniência de
cada indivíduo. A maior ou menor duração de uma vida terrena
está sempre relacionada com as necessidades da alma, segundo a
utilidade daí resultante para o seu próprio benefício. Acontece muito
freqüentemente estar uma alma encarnada vivendo tranqüilamente
a sua vida terrena, onde cumpre o seu programa de vida, e partir
de maneira inesperada de regresso ao seu plano espiritual. O fato
pode verificar-se por vários motivos, um dos quais o desgaste ou
a fragilidade do coração, que cessou de bater quando a criatura
apresentava uma saúde aparentemente perfeita. Há nesse fato,
entretanto, um desígnio divino estabelecido no programa de vida
da criatura, determinando-lhe, o período certo de sua permanência no solo terreno. Algumas almas desencarnadas em tais condições são assim chamadas de regresso ao mundo espiritual, a fim
de se prepararem para nova missão que as Forças Superiores de-
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sejam confiar-lhe em alguma parte do solo terreno. Por isso a sua
carta-de-vida já fora preparada segundo a necessidade do seu regresso ao mundo espiritual. Uma observação que muitas pessoas
podem fazer a respeito das almas desencarnadas prematuramente, é que se tratava de pessoas portadoras de excelentes qualidades e por todos estimadas, motivo de tanto lamentarem a sua
partida inesperada. A observação é correta porquanto aquelas almas eram portadoras de determinado grau evolutivo que lhes
permitia envolver em ondas de simpatia quantos com elas privaram. Dessas almas necessita a Divina Providência constantemente para desempenho de missões de serviço divino na Terra, e por
isso as chama de regresso em idade viril para desempenharem
novas tarefas.
O sentimento de profunda tristeza que se apodera dos familiares
das almas assim chamadas de regresso ao mundo espiritual é justo
e natural, porque decorrente do grau de afeto ligando-as ao círculo familiar. Com o esclarecimento progressivo das almas encarnadas em torno da vida espiritual, nascerá nos corações a certeza de
que o ente querido que partiu não se findou pelo fenômeno da
morte, mas continua a existir vivo e atuante no mundo espiritual,
apenas se tendo desligado do corpo físico. E com o advento muito proximamente das faculdades mediúnicas da vidência e da audiência a todas as almas encarnadas, tornar-se-á mais estreito o intercâmbio espiritual das almas encarnadas com as desencarnadas,
de maneira a que todas possam entender-se e trocar impressões.
Isto há de reduzir ao mínimo o grau de saudade deixado nos lares
pelas almas que partiram, reafirmando assim a continuação de sua
existência no mundo espiritual, de onde podem ver e ouvir aquelas almas queridas que ficaram.
O Senhor Jesus recomenda com empenho a todas as almas
encarnadas, ou seja a todos os homens e mulheres, a aquisição e
estudo das obras espiritualistas cujos autores lhes inspirem confiança, para que dediquem alguns minutos diários à abençoada tarefa do seu desenvolvimento espiritual. Vale registrar aqui que todas as almas presentemente encarnadas conhecem importantes
detalhes da vida espiritual, visto nela terem permanecido dezenas
e dezenas de anos antes de voltarem a Terra em sua presente
encarnação. Dá-se entretanto um fenômeno muito importante
com as almas que reencarnam, que as faz olvidarem a memória
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espiritual, como se a mesma não existisse. Tal fenômeno originase do invólucro de carne recebido pelas almas no solo terreno ao
reencarnarem, nada existindo relacionado com o mundo espiritual além da própria alma. Esta, porém visita diariamente o plano
deixado no Alto durante o sono do corpo, recebendo de mestres
e familiares ensinamentos de que possa necessitar no desempenho de suas atividades terrenas. O fato, entretanto, dos princípios
religiosos a que a alma foi conduzida em tenra idade, princípios
que pouco ou nada ensinam acerca da vida espiritual de todas as
criaturas, é que induz um sem número de pessoas a recusar aceitar o princípio da reencarnação de todas as almas como o único
meio de alcançarem a necessária evolução. Não imaginam as pessoas que se dizem materialistas, a situação indesejável em que hão
de encontrar-se ao se desligarem do corpo quando isso acontecer. Não possuindo elementos de fé no coração por só acreditarem no que puderem ver e pegar, suas almas não atinam com o
caminho a seguir, e se deixam ficar por aqui mesmo como se permanecessem no corpo. Constatam, porém, desde logo, que aquele
corpo físico que construíram e usaram durante tantos anos, já
não existe porque o viram imóvel na urna funerária que o levou à
sepultura.
– Que corpo é este então? – indagam a si mesmas as almas
materialistas. Sentem que possuem um corpo, mas não tão rígido
como aquele que usaram por vários anos, muitos talvez. Sentemse incomparavelmente mais leves do que anteriormente e podem locomover-se com grande facilidade. Entram então a indagar se morreram mesmo, o que lhes proporciona uma tristeza
imensa, porque em tal situação nada lhes ocorre que possa tirálas desse estado profundamente lamentável. E entregam-se então a um mundo de cogitações. Algumas pensam fortemente nos
seus lares e nos entes queridos que lá deixaram. Nesta linha de
pensamentos se deslocam instintivamente para os lares que foram seus, e ei-las em contato com suas almas queridas. Este fato
emociona as almas desencarnadas por se encontrarem novamente em contato com os seus. Pretendem falar-lhes, interrogá-los,
abraçá-los, tudo porém em vão porquanto os seus familiares não
as vêem, não as escutam, não lhes dão atenção. O sofrimento
aumenta sobremodo para esta categoria de almas que não aprenderam a orar ou esqueceram o que aprenderam na infância. Elas
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sentem-se como em desespero ao constatarem a indiferença dos
seus familiares. Assistem às conversas dos seus e tentam por vezes
intervir com suas opiniões, as quais não são sequer ouvidas pelos
seus. Apodera-se então da maioria das almas chamadas materialistas um certo temor do que lhes poderá suceder no seu estado
de desencarnadas, e muitas delas se abandonam completamente
ao Deus dará, já que se julgam impotentes para se conduzirem.
Isto sucede todos os dias em todo o mundo às almas destituídas
de fé.
As pessoas destituídas de fé sofrem desorientadas com o que lhes poderá
acontecer como Almas desencarnadas.
Conduzir as crianças aos princípios religiosos é evitar tormentos no meio
familiar e no seu plano espiritual.
Com o fenômeno da morte, não finda o contato da Alma com os seus familiares.
O esclarecimento espiritual reduz o sofrimento.

NOVA ORDEM DE JESUS

169

NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
109 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 26-6-1971
Rio de Janeiro - Brasil
DA NECESSIDADE DA FÉ E OS MEIOS DE A CONSEGUIR
– IMPORTANTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA AS ORGANIZAÇÕES ESPIRITUALISTAS – URGENTE DIVULGAÇÃO
DA PALAVRA DO SENHOR – UM ENSINAMENTO NOVO DO
SENHOR
AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE ENCONTRAM as almas
encarnadas em toda a superfície terrena, e a necessidade premente
de que todas se preparem para galgar um novo degrau de sua
escala evolutiva, determinaram a criação desta NOVA ORDEM
DE JESUS a ser divulgada em todas as cidades e vilas do planeta. A
grande maioria dos homens e mulheres olvidou por completo os
reais objetivos de sua vinda ao solo terreno, para se preocupar
unicamente com os interesses da vida material. Este fato não é
novo na vida de todas as almas encarnadas, porque se tem verificado em centenas de encarnações, ao fim das quais as almas têm
regressado ao seu plano espiritual com um mínimo de aproveitamento. Deliberam então as Forças Superiores sob a orientação
do Senhor Jesus, empreender a Grande Cruzada de Esclarecimento que se encontra em pleno desenvolvimento com a finalidade
de despertar nos corações o sentimento da necessidade da fé, e
os meios de a conseguirem as almas que não a possuam.
Há presentemente no mundo espiritual um extraordinário
movimento envolvendo todas as Entidades em condições de trabalhar, destinado a revolver o marasmo existente na Terra, em
face do qual a população terrena se encontra voltada exclusivamente para os interesses perecíveis da matéria, com o abandono
dos seus verdadeiros interesses, que são os interesses do Espírito. Apreciaria o Senhor Jesus a deliberação de algumas pessoas,
que, de posse dos conhecimentos e esclarecimentos divulgados
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nestas Mensagens, se dispusessem a pregá-los entre as pessoas
de suas relações, quais novos apóstolos da palavra do Senhor.
Acha mesmo o Senhor Jesus que as organizações espiritualistas
disseminadas por este grande país não encontrarão material de
divulgação mais importante e mais grato ao coração dos seus
freqüentadores, do que o conteúdo de Suas Mensagens, preparadas especialmente para iluminar as almas encarnadas deste fim de
século. As organizações espiritualistas que isto fizerem bem prontamente constatarão o agrado de Seus adeptos, desejosos de ouvir a palavra do Senhor. Há necessidade e urgência na divulgação
da palavra do Senhor em todos os recantos do planeta onde viverem seres humanos, a fim de que todos possam levantar a cabeça
e se voltarem para a Divindade. Dias tenebrosos se aproximam para
a humanidade terrena, conseqüentes das operações transformatórias
em preparo no subsolo, e o Senhor Jesus deseja que todos os homens e mulheres estejam preparados para viver esses dias de
possível intranqüilidade para boa parte da humanidade. A preparação consiste em todas as almas encarnadas firmarem o hábito de
orar e meditar na hora de deitar, momento em que a Divindade
está atenta às orações das almas encarnadas.
O Senhor Jesus conta poder desenvolver a tal ponto os esclarecimentos constantes de Suas Mensagens que venham a surgir
criaturas esclarecidas, que se disponham a divulgá-los e comentálos com empenho às populações que não conseguirem adquirir
estas Mensagens. O Senhor considerará tão bondosas criaturas
desde logo ingressadas no serviço divino na Terra, e lhes reservará no Alto, por ocasião de seu regresso da Terra, um belo galardão
de luzes e bênçãos, só concedidos aos Seus dedicados servidores
na Terra.
Para a execução desta tarefa, bastará a criatura munir-se do
volume de Mensagens publicadas, estudá-las calmamente para bem
se informar da grandeza dos assuntos tratados, meditar sobre eles
para sua melhor assimilação, e dispor-se a divulgá-las em suas reuniões semanais, se fizer parte de alguma organização espiritualista,
ou, na falta desta, em reuniões particulares a serem combinadas
nos lares dos amigos. O Senhor Jesus adiantará o bastante para a
realização de reuniões familiares de divulgação de Suas Mensagens, cujo programa poderá, ser o seguinte: - marcada a hora
conveniente após o jantar, a família reunida, o emissário do Se-
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nhor elevará uma prece (o Pai Nosso) para atrair a presença do
Senhor à reunião. Dirá a seguir duas palavras sob o objetivo da
reunião e iniciará a leitura, pausada, da Mensagem escolhida ao
fim da qual os presentes poderão fazer comentários, ou pedir a
repetição da leitura para sua melhor assimilação. Estas reuniões
poderão realizar-se semanalmente em dias convencionados, o que
será do maior interesse espiritual para os assistentes. A reunião
deve ser encerrada com uma prece igual à da abertura para a boa
ordem espiritual, e sempre com um agradecimento ao Senhor
Jesus.
O Senhor Jesus espera que a organização administrativa de
Sua NOVA ORDEM possa preparar elementos capazes de desempenhar a função de divulgadores de Suas Mensagens aos lares
terrenos, num serviço de grande aproveitamento dos ouvintes.
Estes elementos receberão desde logo o título de novos apóstolos do Senhor, e o Senhor assim os considerará.
Embora esta NOVA ORDEM DE JESUS haja começado com
um só elemento, que continua servindo de instrumento mediúnico
do Senhor, o Senhor espera vê-la de tal maneira desenvolvida que
possa atender à divulgação direta nos lares que desejarem receber o Senhor durante as reuniões. Nessa ocasião o Senhor Jesus
acolherá os pedidos que Lhe forem feitos, tanto pelo chefe da
família como pessoas presentes e os atenderá de maneira mais
conveniente aos interessados. Será a maneira do Senhor agraciar
aqueles que se interessarem pelo conteúdo de Suas Mensagens,
em benefício do próprio progresso evolutivo.
Isto posto, o Senhor Jesus deseja proporcionar aos Seus estimados leitores um ensinamento capaz de solucionar os problemas de cada um, sempre que existentes enquanto às almas permanecem no corpo. Este ensinamento tem o objetivo de afastar
possíveis obstáculos do caminho das almas encarnadas, proporcionando-lhes uma vivência tranqüila e feliz. Consta do seguinte:
uma vez estabelecido o hábito da prece diária à Divindade, o filho
ou filha que tiverem algo a preocupá-los, com um problema a
resolver, um assunto familiar ou social, escrevam o assunto numa
folha (ou meia folha) de papel branco, de maneira mais clara que
puderem, e coloquem o papel dobrado sobre um móvel ou na
mesa de cabeceira, debaixo de um copo d’agua. O Senhor já sabe
que este é o pedido que o leitor ou leitora Lhe fazem e tratará de
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atendê-lo. Devem colocar este mesmo pedido durante três noites seguidas debaixo do mesmo copo d’água. Durante o dia para
evitar olhares curiosos, guardem o copo e o papel dentro de um
móvel, para a noite o colocarem no lugar indicado. Façam isto
durante três noites consecutivas, ao fim das quais guardem o papel e despejem a água na pia ou no quintal, e aguardem tranqüilamente o atendimento do pedido feito ao Senhor. Por medida de
tranqüilidade é conveniente só pedir ao Senhor aquilo que não
possa prejudicar a quem quer que seja, e só possa trazer paz e
felicidade àquele que pede. Do contrário, poderá alguém pedir ao
Senhor o que a outros pertença, e isto poderá redundar em sofrimento ou provação para o beneficiado. Assim pois, submeta cada
um ao crivo de sua consciência o objeto de seu pedido ao Senhor,
para que o atendimento do mesmo só proporcione alegria, paz e
felicidade para quem o pediu. Com isto deseja o Senhor Jesus ajudar da melhor maneira as almas encarnadas a solucionarem problemas mais ou menos graves que surgem constantemente na
vida terrena, para que as mesmas adquiram a paz, o conforto e a
felicidade a que tiverem direito.
Poderá desejar indagar algum dos estimados leitores, se, desejando ardentemente adquirir um teto próprio para a sua família,
poderá pedir a ajuda do Senhor para isso. Perfeitamente, é a resposta do Senhor Jesus a quem tal indagação vier a fazer. Para atender um pedido em tais condições, é certo que o Senhor não fará
materializar-se prontamente um imóvel em presença desse filho
ou filha, mas movimentará as circunstâncias que permitam a aquisição do imóvel, o que pode suceder de várias maneiras. O Senhor Jesus considera a posse de um teto próprio um sagrado direito de todos os chefes de família onde a mesma possa viver
tranqüilamente. Se, pois, um filho ou filha Lhe fizerem um pedido
desta natureza, o Senhor criará as condições necessárias ao seu
atendimento. Recomenda então o Senhor que quem tal pedido
vier a fazer, deve manter a idéia permanentemente em sua mente, para o fim de ajudar a materialização do objeto pedido. Aqueles que pedirem algo ao Senhor e se esquecerem do pedido feito,
poderão vir a esperar longamente pelo atendimento. É que a vibração mental da alma encarnada é decisiva na atração daquilo
que pediram ao Senhor.
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
110 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 27-6-1971
Rio de Janeiro - Brasil
A ESPIRITUALIZAÇÃO DAS CRIATURAS CONDUZ À SUA
ILUMINAÇÃO – LAMENTÁVEL ILUSÃO DE ALGUNS SERES
HUMANOS – RAZÃO DO ABANDONO DAS VESTES SACERDOTAIS – MODIFICAÇÕES IMPERATIVAS NA ESTRUTURA RELIGIOSA – REFORMA DOS CÂNONES ANTIQUADOS
É DESEJO DO SENHOR JESUS em Sua estada na Terra até o
fim do século em curso, despertar o coração de todas as almas
encarnadas para a espiritualidade, adquirindo todas elas a convicção de que sua vinda uma vez mais à Terra só teve por objetivo
essa condição e não o enriquecimento material. A espiritualização
das almas encarnadas está diretamente relacionada com o seu
progresso evolutivo, uma vez que da espiritualização resulta a sua
iluminação. Por isto deseja o Senhor despertar no coração de todos os homens e mulheres o sentimento da espiritualidade para
que possam aproveitar sua presente encarnação no engrandecimento de sua iluminação espiritual.
Já foi dito pelo Senhor Jesus em Mensagem anterior que uma
nova encarnação para as almas que se encontram no solo terreno
terá de esperar cerca de um século, dado, o grande número de
outras almas que necessitam de vir à Terra em busca de novos
conhecimentos e experiências. Este fato deve ser suficiente para
convencer toda a população atual da Terra a fazer algo de sua
parte em favor da sua maior elevação espiritual ainda nesta vivência
em que se encontra. Bem conhece o Senhor os motivos apresentados por alguns seres humanos para se manterem à margem da
espiritualidade, para continuarem a desfrutar uma vida de regalias
que teriam de abandonar. Existe nisso uma lamentável visão de
quem assim pensar, uma ilusão que redundará na perda de alguns
anos do seu progresso evolutivo, um progresso que todos ambi-
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cionavam quando no mundo espiritual.
O Senhor Jesus possui meios de poder compelir essas pessoas a mudarem de idéia e se entregarem ao estudo das obras
espiritualistas. O Senhor, porém, não deseja utilizar esses meios
senão em último recurso, preferindo aguardar a espontaneidade
de cada um. E quais seriam esses meios? – poderá desejar indagar
algum leitor destas Mensagens. O Senhor esclarece então que esses
meios são vários, sendo utilizados segundo as circunstâncias. Uma
enfermidade de um ente querido, por exemplo, é sempre um
meio eficaz para levar as criaturas à presença de Entidades espirituais quando os remédios falharem. Esse passo é sempre eficaz
para modificar determinado modo de pensar e agir das pessoas
que, por motivos muito particulares, se mantém à margem da
espiritualidade. Mas o Senhor deseja esperar que as pessoas se
modifiquem espontaneamente porque isso aumentará de muito
o seu mérito ao ingressarem no estudo da espiritualidade.
Se todas as pessoas são Espíritos revestidos de um corpo de
carne para poderem viver e locomover-se no plano físico, dele se
retirando pelo fenômeno da morte, não se compreende que alguém recuse aceitar as leis espirituais em sua vivência terrena. O
conhecimento das leis espirituais e sua prática na Terra têm o dom
de aplainar inúmeras dificuldades existentes no caminho de todas
as almas encarnadas. Esse conhecimento atrai para junto da criatura
humana determinadas forças espirituais com poderes de ajudá-las
em sua trajetória. A falta do conhecimento das leis espirituais por
parte das criaturas em passadas encarnações foi a causa de sua
falta de aproveitamento espiritual. De agora em diante tal falta
não mais se justifica em face do grande número de obras
espiritualistas à disposição dos seres humanos. Aqueles, por conseguinte, que persistirem em se manter à margem da espiritualidade,
apenas estarão demonstrando não ser o progresso espiritual o seu
objetivo na vida, tal como tanto ambicionavam no mundo espiritual. O Senhor Jesus, porém em Sua magnanimidade, está atento à
vivência desses filhos terrenos, pronto a ajudá-los no momento
em que se resolverem a cumprir quanto no Alto prometeram ao
receberem permissão das Forças Superiores para descerem à
Terra. Fica o assunto claramente explicado e de fácil compreensão a todos os leitores para que o transmitam aos seus conhecidos que se mantenham à margem da espiritualidade.
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A seguir o Senhor Jesus deseja conversar um pouco com os
leitores acerca de assunto da maior oportunidade para todas as
almas encarnadas, que é o fato muito conhecido do abandono das
vestes sacerdotais por numerosos membros da Igreja. Este fato
deve ser visto como conseqüência da insatisfação dos elementos
que se deixaram empolgar na infância pelos atos exteriores da
Igreja e nela ingressaram pelo desejo de participarem também das
pompas dessa instituição. Sucede, porém, que o tempo os convenceu de que aquelas pompas não correspondiam à realidade da doutrina que abraçaram, tendo os corações vazios de ensinamentos
capazes de torná-los realmente servidores do Senhor na Terra. O
conhecimento de outras fontes de ensinamentos religiosos em
maior harmonia com as suas aspirações de bons servidores do
Senhor, é que tem levado não poucos sacerdotes a despirem as
insígnias da sua religião e voltarem à vivência livre das almas encarnadas. Este fato, apenas em início, deverá levar os dirigentes da
religião a meditarem seriamente sobre as causas que os levaram à
perda de vários elementos do seu rebanho e tratarem de introduzir
em seus cânones as modificações indicadas pela época, ensinando
as almas a se dirigirem diretamente à Divindade, onde quer que se
encontrem. Sem esta modificação em sua estrutura, a Igreja de
Roma não cessará de registrar a partida de sacerdotes ao encontro da vida livre exterior, onde podem dedicar-se com mais eficiência à espiritualização das almas. Um dilema então se apresenta
a essa poderosa instituição religiosa, para que se agarre a uma de
suas duas pontas: ou a reforma fundamental de suas bases com a
aceitação da Lei da Reencarnação e suas conseqüências, ou então
deixar-se perecer mais ou menos lentamente por falta de adeptos. As almas atualmente encarnadas só em muito reduzida escala
se conformam com as limitações impostas pela doutrina católica
com suas aberrações confessionais, porque o grau espiritual dos
seus conhecimentos lhes diz não poder isso constituir princípio
religioso, nesta altura do século. E aqui vai uma sugestão do Senhor aos dirigentes da Igreja de Roma, de cuja aceitação poderá
resultar um movimento desusado das populações em busca de
seus templos: reformem os cânones antiquados no que diz respeito à Lei das Reencarnações, uma lei divina que se cumpre desde os primórdios, e passem os seus pregadores a proclamá-la do
alto dos púlpitos, dizendo aos ouvintes ser a morte um fenômeno
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transitório na vida de todas as almas, as quais tem de voltar a Terra
periodicamente em busca de novas luzes espirituais. Operem estas modificações em seus estatutos, entrem por sua vez em contato com seus maiores do Espaço, ouçam e gravem com atenção
quanto lhes for dito a respeito da reencarnação dos Espíritos como
uma necessidade evolutiva e venham em seguida proclamar as
verdades autênticas aos seus fiéis, certos de que seus templos se
tornarão pequenos para conter as multidões de almas encarnadas
ansiosas por esta pregação. No dia em que tal acontecer, uma
grande alegria se apoderará do coração dos chefes religiosos pelo
fato de terem conseguido empolgar o coração das massas com
seus novos ensinamentos. Mas isto deverá ser apenas o início.
Outros ensinamentos se oferecerão aos pregadores religiosos em
torno da vida infinita de todas as almas verdade esta que vem sendo divulgada pelas organizações espiritualistas. O Senhor Jesus
confia e espera que tais modificações se operem na estrutura,
não apenas da Igreja de Roma como também na pregação adotada pela Igreja Protestante, como a de Roma empenhada em contestar a verdade das reencarnações e o intercâmbio espiritual. Tudo
isto constitui uma grande verdade, uma consoladora verdade para
quantos Espíritos partiram da Terra deixando seus entes queridos
nos lares mergulhados em profunda saudade. Contra a pregação
das duas importantes instituições religiosas citadas, existe o intercâmbio espiritual entre as almas que partiram e as que ficaram nos
lares, mercê de cuja prática umas e outras se comunicam muito
facilmente. O fato de as duas igrejas contestarem esta verdade
em nada a diminuem, por ser hoje em dia universalmente conhecida e aceita a prática do intercâmbio espiritual.
A vinda do Senhor Jesus ao solo terreno trouxe também o
objetivo de destruir pelo esclarecimento, certos princípios
sabidamente errôneos ensinados e praticados por determinadas
instituições religiosas. A reencarnação existe na Terra desde o
aparecimento dos primeiros habitantes, e assim tem prosseguido
pelos milênios em fora. Negá-la é negar a própria existência, e
induzir em erro aqueles que lhes derem ouvido. Negar a reencarnação por motivo de ignorância é erro perdoável perante as leis
espirituais. Negar, porém, a reencarnação por motivo de solércia,
torna-se erro imperdoável sujeito à punição no mundo espiritual.
Sem a reencarnação não seria possível explicar o fato muito co-
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mum de viverem ao mesmo tempo na Terra almas possuídoras
de elevados conhecimentos e dotes intelectuais admiráveis, ao
lado de outras de difícil compreensão de fatos elementares da
vida. Só a reencarnação milenar pode explicar esse fenômeno,
dado que todas as almas foram criadas com as mesmas condições
de simplicidade e ignorância pelo sopro do Criador.
A espiritualização das criaturas conduz à sua iluminação.
Praticando as leis espirituais aplainaremos as dificuldades.
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
111 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 3-7-1971
Rio de Janeiro - Brasil
MODIFICAÇÕES SUBSTÂNCIAIS NA ESTRUTURA
TERRENA – SURGE NOVA IDÉIA EM MATÉRIA DE CRENÇA
RELIGIOSA – ESTABILIDADE DOS AVIÕES PARA BREVE – CARAVANAS DE ESTUDOS EM VÁRIOS PLANETAS – VIDÊNCIA,
AUDIÊNCIA E INTUIÇÃO ESPIRITUAL
OS FATOS EM PERPESCTIVA para se positivarem na Terra
nestes anos finais do século, devem assinalar um grande passo em
benefício das almas encarnadas em todos os séculos porvindouros.
A estrutura terrena deverá receber modificações substanciais que
permitirão ao homem ampliar de muito os seus domínios de produção agrícola em benefício da coletividade. Um cuidadoso plano
em tal sentido foi elaborado pelas Forças Superiores do mundo
espiritual para ser executado no solo terreno partir deste fim de
século.
O Senhor Jesus tem visitado as diversas regiões do planeta
acompanhado da Sua equipe de assessores espirituais, no empenho de verificar o andamento dos trabalhos empreendidos no
subsolo, destinados às modificações a serem operadas na superfície, segundo os planos pacientemente elaborados. Tem constatado o Senhor Jesus nesses Seus deslocamentos, serem ainda muito
grandes as áreas improdutivas existentes por todo o planeta, e
que devem ser adaptadas aos trabalhos agrícolas para bem atender às necessidades alimentares da população atual e também
daquela que se prepara para descer à Terra. Todos os trabalhos já
estão sendo iniciados em várias regiões e seus efeitos não tardarão a manifestar-se. Também tem constatado o Senhor Jesus a
formação por toda parte de uma idéia nova em matéria de crença religiosa bem acentuada, atraindo as almas encarnadas para o
culto da espiritualidade por meio da oração dirigida à Divindade.
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Esta idéia não surpreende o Senhor Jesus porque resultante do
esforço desenvolvido pelos Seus mensageiros invisíveis junto às
almas encarnadas durante o sono do corpo. Esta modalidade de
trabalho espiritual posta em prática recentemente, está despertando o coração das almas encarnadas para os seus compromissos espirituais assumidos por ocasião de sua partida para a Terra,
e aqui olvidados por completo na grande maioria. O trabalho realizado no plano espiritual no sentido de despertar nas almas a idéia
desse compromisso, está obtendo os melhores resultados, visto
como as mesmas vêm se entregando ao hábito da oração diária à
Divindade. Gostaria o Senhor Jesus que estas Suas Mensagens
pudessem alcançar os diversos países do globo terrestre vertidas
para os respectivos idiomas, a fim de reforçarem a nova idéia religiosa de suas populações e apressar a sua espiritualização. A
espiritualização das almas encarnadas pode ser considerada o seu
objetivo máximo, visto como decorre deste objetivo o aceleramento
do seu progresso espiritual. Com as operações transformatórias
da estrutura terrena, ingressará o planeta numa nova categoria
planetária cuja vibração permitirá a vinda ao solo terreno de numerosas almas de grande elevação espiritual, para aqui implantarem os melhoramentos de que a Terra está necessitando.
Um destes melhoramentos será a descoberta da estabilidade
das vossas naves aéreas, cujo uso se ampliará de muito por toda
parte. Com a estabilidade das naves aéreas cessarão de todo os
acidentes aviatórios que tantas vidas tem ceifado, vidas tão necessárias a cada uma das criaturas que assim pereceram. As almas
incumbidas da implantação deste melhoramento já se encontram
algumas cursando as escolas terrenas, enquanto outras se aprestam para descer aos vossos lares. Outros notáveis melhoramentos
surgirão paralelamente à estabilidade dos vossos aviões, como por
exemplo, a descoberta de um aparelho de uso individual que permitira ao homem deslocar-se no espaço com toda segurança, e
nele se dirigir a outras cidades como se o fizesse de automóvel.
Este aparelho constará de um pequeno motor eletrônico adaptado às costas do seu portador, munido de duas pequenas asas e
uma hélice eletrônica capaz de desenvolver velocidade acima de
duzentas milhas horárias. O seu único e grande perigo estará nos
possíveis choques aéreos que serão fatais em todos os casos. Elaborar-se-á um código de trânsito aéreo com o objetivo de orga-
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nizar o tráfego desses pequenos aparelhos no espaço, e evitar
encontros com outros aparelhos. Para ajudar a prevenir a população desses perigos surgirá também um aparelho destinado a desviar o tráfego aéreo de modo a evitar choques com outros aparelhos. Isto extinguirá definitivamente esses choques no espaço,
dando à aviação a segurança completa. Todas essas inovações já
existem noutros planetas mais adiantados devendo ser trazidos à
Terra por intermédio de almas do ciclo terreno enviadas pelo Senhor Jesus a esses planetas para adquirirem estes e outros conhecimentos para implantação neste planeta. O Senhor Jesus tem
enviado caravanas de almas do ciclo terreno a vários planetas,
dentre eles, Marte, Saturno, Mercúrio e Netuno, todos bem mais
evoluídos do que a Terra, de onde as almas estão regressando
após um longo período de aprendizado. Estas almas preparam-se
no Alto para descer à Terra em missão de serviço divino, qual seja
a de aqui implantarem alguns dos melhoramentos que conseguiram estudar naqueles planetas.
Eis uma demonstração a mais do empenho do Senhor Jesus
em dotar a Terra dos melhoramentos existentes nos planetas mais
adiantados, com a finalidade de tornarem a vida terrena mais fácil
de ser vivida de agora em diante, já que para a Terra se dirigem
também alguns milhões de almas de grande evolução espiritual,
possuidoras de faculdades mediúnicas ainda desconhecidas na Terra. Os homens e as mulheres do momento que passa, sobretudo
aqueles que lograrem transpor o século atual, deverão alcançar
vários dos melhoramentos aqui apresentados pelo Senhor, e alguns poderão constatá-los em si próprios, como, por exemplo,
as faculdades da vidência e audiência espiritual que se encontram
em estado latente em grande número de pessoas. Com um pequeno exercício essas faculdades se desenvolverão e tornarão
então a vida dessas pessoas um verdadeiro prazer.
Como poderemos desenvolver as faculdades da vidência e
audiência espiritual? – poderão desejar indagar do Senhor alguns
leitores destas Mensagens. O Senhor Jesus esclarecerá esses leitores que poderão fazê-lo muito facilmente e com todo o êxito,
através dos minutos que dedicarem à meditação diária. Efetivamente, o estado de meditação ajuda a alma a desprender-se das
cousas materiais e buscar os ensinamentos espirituais. Se, portanto, for desejo da criatura humana desenvolver as suas faculdades
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mediúnicas, deve pensar nelas ao entrar no estado de meditação,
e sua alma (Espírito) tratará de buscar no plano invisível os elementos necessários ao desenvolvimento das faculdades que possuir. É muito fácil, como vedes, processar o desenvolvimento das
faculdades que possuirdes, e que são várias, mediante a vossa entrada no estado de meditação diária. O Senhor Jesus vos recomenda que o façais porque muitas alegrias isso vos proporcionará.
Em seguida o Senhor Jesus dirá algumas palavras a respeito da
maneira pela qual todos os homens e mulheres se encontram
habilitados a desenvolver faculdades de grande valia para si mesmos e para os outros em várias situações da vida. A intuição, por
exemplo, é uma faculdade das mais valiosas no homem como na
mulher, e todos a possuem mais ou menos desenvolvida. Esta faculdade permite às pessoas de boa moral receberem recados e
informações bastante úteis em determinadas oportunidades, das
quais se aproximam as Entidades evoluídas para aconselhar algo
de útil por seu intermédio em favor das próprias pessoas ou dos
seus semelhantes. Por meio da faculdade intuitiva as Entidades
evoluídas transmitem idéias e sugestões às almas encarnadas em
momentos de grande oportunidade. Esta faculdade pode ser desenvolvida igualmente durante o período de meditação das almas
encarnadas, e serve para enriquecer bastante o seu patrimônio
espiritual.
O homem como a mulher que se dispuserem a estudar e
desenvolver os ensinamentos e sugestões exarados pelo Senhor
nestas Suas Mensagens, terão ocasião de constatar no seu regresso da Terra o quanto lograram acrescentar ao seu desenvolvimento
espiritual. E como isto nada lhes custa e pode ser adquirido durante os seus minutos de meditação, é por todos os motivos aconselhável às pessoas de boa vontade que se dediquem a esse tipo de
estudos enquanto na Terra, certos de que muito farão em favor
do seu aprimoramento espiritual. A falta destes esclarecimentos
no passado, é a responsável pelo grau de atraso espiritual em que
se encontra boa parte da humanidade, da qual fazem alguns milhares de almas que já deviam haver completado o seu aprendizado
terreno. O apego, porém, aos interesses materiais, e a falta de
ensinamentos desta natureza, têm feito prolongar a existência no
solo terreno desses muitos milhares de almas, ocupando lugares
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que deviam estar preenchidos por outras que se encontram no
Espaço aguardando oportunidade. Meditem no que aqui lhes deixa
o Senhor Jesus e considerem de sua própria conveniência o exercício de suas belas faculdades latentes em seu exclusivo benefício.
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
112° MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 4-7-1971
Rio de Janeiro - Brasil
A AJUDA DO SENHOR JESUS ÀS ALMAS ENCARNADAS –
UM APELO DO SENHOR AOS LEITORES DESTAS MENSAGENS
– MODIFICAÇÃO NOS ENSINAMENTOS RELIGIOSOS EM GERAL – REENCARNAÇÃO REPRESENTA APRIMORAMENTO –
INCONVENIENTE DAS BEBIDAS ALCOÓLICAS
O SENHOR JESUS está seriamente empenhado em ajudar as
almas encarnadas deste final do século a alcançarem o grau evolutivo
de que necessitam para concluírem a presente fase de seu aprendizado terreno. Sem a ajuda do Senhor Jesus, alguns milhões de
almas encarnadas, o que vale dizer homens e mulheres, ver-se-iam
obrigados a transferir para os próximos três a quatro séculos esse
aprendizado, uma vez que necessitariam de estagiar longamente
no mundo espiritual, enquanto outros milhões de almas ocuparão
o solo terreno. Examinando atentamente a situação das almas que
se encontram na Terra, o Senhor verificou que uma grande maioria
não acredita sequer na própria sobrevivência depois da morte do
corpo, por não ter tido oportunidade de travar conhecimento com
as numerosas obras espiritualistas que se encontram na Terra. Isto
é devido em grande parte à ação negativa de várias religiões, temerosas de perderem os adeptos que se encaminharem ao campo dos ensinamentos espiritualistas. Esse esforço das religiões que
assim procedem, apenas tem logrado adiar por algum tempo o
esclarecimento dos seus milhões de adeptos, mas não o conseguirão indefinidamente. O esclarecimento que está sendo ministrado no mundo espiritual às almas encarnadas durante o sono do
corpo, já tem conseguido iluminá-las acerca dos ensinamentos espiritualistas, a despeito do esforço em contrário das religiões que
professam.
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A permanência do Senhor Jesus de agora em diante no solo
terreno, e a divulgação que se fará destas Mensagens do Senhor,
deve contribuir para esclarecer as almas encarnadas, tão necessitadas destes conhecimentos. O Senhor Jesus faz aqui um apelo a
todos os leitores de Suas Mensagens no sentido de transmitirem
o seu conteúdo ao maior número possível de amigos e conhecidos na certeza de que os estarão ajudando a marchar firmemente
no caminho certo do seu progresso espiritual. Este apelo do Senhor Jesus se estende a todas as organizações de trabalhos espirituais, para que procedam à leitura destas Mensagens em suas
reuniões semanais, para que os seus freqüentadores se esclareçam mediante a palavra do Senhor. Isto representara um trabalho
altamente meritório que o Senhor Jesus recompensará generosamente a quantos assim se empenharem em remover a treva que
ainda envolve muitos milhões de almas necessitadas da luz espiritual que vieram buscar mais uma vez no solo terreno.
A modificação dos ensinamentos religiosos difundidos pelas
diversas religiões terrenas é assunto da maior urgência, para acelerar a espiritualização das almas encarnadas. Estão descendo a
Terra desde o meado do século numerosas almas destinadas a
assumir a direção de varias instituições religiosas e lhes imprimirem a orientação desejada pelo Senhor Jesus em benefício do
esclarecimento dos seus adeptos. Sabe o Senhor o quanto se empenham as religiões terrenas em manter a tradição do que consideram a base fundamental da sua existência, como se tal preocupação pudesse constituir motivo de se recusarem a aceitar os
ensinamentos novos trazidos pelos mensageiros do Senhor, em
obras que circulam abundantemente. Nenhuma instituição religiosa deve escravizar-se a uma tradição milenar, considerando a
evolução que se processa em todos os setores da vida. As descobertas realizadas de século em século no campo científico como
no campo religioso estão a indicar a necessidade das instituições
religiosas estudarem o que de novo existe em torno do esclarecimento das almas encarnadas, e em seguida adotarem o que lhes
parecer digno de aproveitamento, considerando que o mundo
espiritual procura enviar à Terra quanto possa contribuir para o
mais rápido esclarecimento das almas. As instituições religiosas
que persistirem em recusar os ensinamentos trazidos à Terra pelos emissários do Senhor Jesus, sob o pretexto de se chocarem
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os mesmos com seus cânones milenares, ver-se-ão gradativamente
desprezadas por seus fiéis, que encontraram ensinamentos mais
condizentes com as suas necessidades espirituais. O certo, por
conseguinte, será criarem as instituições religiosas comissões permanentes de estudo e observação do que o mundo espiritual for
enviando a Terra através dos emissários do Senhor, e passarem a
adotar quanto lhes pareça útil e correto para edificação dos seus
adeptos.
A reencarnação, por exemplo, ainda contestada por algumas
instituições, representa em verdade o meio pelo qual as almas
conseguem aprimorar-se na Terra assimilando em cada encarnação
o máximo de conhecimentos e experiências que lhes seja possível. Sem a reencarnação permaneceriam as almas no mundo espiritual privadas de novos conhecimentos e experiências que só
podem adquirir em contato com a vida terrena. Negar, portanto,
a reencarnação das almas em vidas sucessivas é o mesmo que
negar a existência do Sol por não querer enxergá-lo. Sem a reencarnação das almas não haveria progresso na Terra, dado que as
almas não possuiriam arquivo espiritual que lhes permitisse a realização de empreendimentos notáveis. A reencarnação é reconhecida, aliás, por diversas instituições religiosas no Ocidente e
por todas as do Oriente, onde vivem, os povos espiritualmente
mais adiantados do planeta.
O Senhor Jesus alimenta fundadas esperanças de que a Sua
instalação temporária no solo terreno possa eliminar as últimas
opiniões contrárias à Lei da Reencarnação, como esclarecimento
dos seus autores ainda neste plano físico. Quando os negativistas
da reencarnação aportarem de regresso ao mundo espiritual, hão
de certamente deslumbrar-se ante a magnitude do que lá encontrarão a atestar-lhes a grandiosidade da reencarnação. Esses irmãos, eles próprios se penitenciarão pelo fato de haverem negado por tanto tempo a existência de uma Lei mediante a qual vieram numerosas vezes à Terra. Só mesmo, por conseguinte, um
interesse inconfessável poderá levar homens cultos dedicados ao
ensino religioso, a negar a existência de uma Lei da qual tanto se
beneficiaram através dos séculos e milênios. Alimenta o Senhor,
porém, fundadas esperanças em que ao término do presente século, a reencarnação já esteja reconhecida e proclamada pela totalidade das instituições religiosas da Terra.
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Em seguida o Senhor Jesus tratará de outro assunto do maior
interesse para todos os homens e mulheres que se entregam ao
hábito da bebida em horas de seu passatempo, ou mesmo durante as horas de trabalho. Semelhante hábito prejudica fundamentalmente a saúde dessas pessoas, pela corrosão que lentamente
se processa em seus órgãos mais delicados, contribuindo para o
encurtamento de sua vida, um crime, por conseguinte, que cometem contra si mesmos. Mas um outro inconveniente ainda surge desse hábito condenável: é que as almas das pessoas que se
entregarem na Terra ao hábito da bebida, regressam ao mundo
espiritual impregnadas dos vapores alcoólicos, dos quais padecem
por largos anos no mundo espiritual. Este assunto já foi abordado
pelo Senhor em Mensagens anteriores, mas é conveniente insistir na sua grande inconveniência para as almas que nele se deixam
envolver, pelo fato de não só retardarem a sua evolução, como
também dos males que acarretam para si mesmas quando regressarem ao mundo espiritual. Sabe o Senhor Jesus quanto se torna
difícil às almas afeitas ao hábito da bebida, dele se afastarem sem
uma ajuda eficiente do mundo exterior. Essa ajuda, porém, encontra-se à disposição de todas as pessoas que a solicitarem, bastando-lhes incluir o pedido em sua oração e meditação diária.
Orando à Divindade no momento de se deitarem, roguem sinceramente a Sua ajuda para se libertarem do hábito da bebida, certos de que receberão a ajuda de que necessitam. A Divindade está
sempre atenta a todo gênero de pedidos que lhe dirigem as almas
encarnadas, mas especialmente àqueles que envolvam a saúde das
pessoas que oram. Transmitam pois, à Divindade, o pedido de
ajuda para se libertarem do hábito da bebida, hábito este muito
freqüentemente inspirado e acompanhado de perto por almas
desencarnadas que viveram mergulhadas no mesmo hábito, e
fiquem certas de receberem uma ajuda completa da Divindade
para se libertarem. O primeiro passo da Divindade consistirá no
afastamento e condução para o mundo espiritual das almas
desencarnadas porventura responsáveis pela inclinação do ser
humano ao hábito da bebida, afastamento em muitos casos o suficiente para a libertação do ser humano desse hábito prejudicial.
Se tal não for suficiente, a Divindade movimentará influências de
outra natureza capazes de recuperar totalmente a criatura humana. É necessário, porém, que haja força de vontade e determina-
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ção da alma encarnada para se libertar do álcool para a sua felicidade na Terra. Isto, entretanto, se consegue por meio da oração
à Divindade na hora de deitar, quando as almas se preparam para
uma visita ao mundo espiritual durante o sono do corpo. Não
apenas neste particular como em outros muitos casos da vida
terrena, as almas podem conseguir muito da Divindade, desde
que Lhe peçam claramente aquilo que desejam ou necessitam.
Por princípio, a Divindade jamais negou às almas encarnadas seja
o que for que Lhe hajam pedido, desde que justo e razoável, porque essa é a lei divina que assim reza. “Bate e se te abrirá; pede e
se te dará”. O mundo espiritual dispõe abundantemente de tudo
quanto possa ser necessário às almas encarnadas para o seu conforto e bem-estar enquanto na Terra. O que apenas se torna imprescindível é que cada qual peça aquilo de que necessitar, devendo fazer isso em seguida à sua oração noturna. A Divindade sente
particular alegria em atender aos pedidos dos filhos que se encontram na Terra, pela satisfação de vê-los felizes e satisfeitos também. Se da Divindade unicamente dependesse a tranqüilidade e
bem-estar das almas encarnadas, o mundo terreno seria certamente aquele mar de rosas tão desejado por vós, e sua duração
não teria fim. É necessário, porém, que os filhos da Terra emitam
suas próprias vibrações mentais ao fazerem seus pedidos à Divindade, vibrações estas que possuem o poder de movimentar os
elementos invisíveis que devem materializar seus pedidos. Tomem
boa nota disto os estimados leitores.
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Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 10-7-1971
Rio de Janeiro - Brasil
PRIMEIRA MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DA ESTRUTURA TERRENA – AS LEIS ESPIRITUAIS FUNCIONAM SOMENTE
PARA PREMIAR – O SENHOR ADVERTE OS CHEFES DE GOVERNO – ENVIEM-LHES ESTA MENSAGEM TRADUZIDA PARA
QUE SOBRE ELA MEDITEM
ACONTECIMENTOS DE GRANDE MAGNITUDE se aproximam da Terra, com repercussão em todo o planeta, dos quais
deverá resultar uma nova superfície em várias regiões. Será a primeira modificação substancial da estrutura terrena após a sua
habitação pelo gênero humano. Dos esperados acontecimentos
a se positivarem neste final de século, hão de resultar numerosas
áreas de produção de alimentos destinados a atender às necessidades de uma população de seis a sete bilhões de bocas. Todos os
planetas estão sujeitos a sofrer modificações em sua superfície
sempre que as mesmas se tornem necessárias à melhoria de vida
de suas populações. Chegou então a vez da Terra cuja estrutura
conta já muitas centenas de milênios. Suas regiões montanhosas
de nenhuma utilidade para o homem, serão em parte revolvidas
pelos fenômenos telúricos e outros, de maneira a poderem ser
cultivadas e assim contribuírem para a solução do problema alimentar da totalidade da população do planeta.
Certo é que várias conseqüências se apresentarão, decorrentes das operações telúricas em perspectiva, sendo uma delas
naturalmente a partida de alguns milhares de almas da Terra para
o Espaço, mas isto em nada as prejudicará, como o Senhor Jesus
já declarou em Mensagem anterior. As almas que vierem a
desencarnar por efeito dos acontecimentos em perspectiva, podem estar certas de serem recebidas e carinhosamente acomodadas nos planos vibratórios a que pertencerem. Todas estas al-
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mas receberão no Alto uma promoção em sua escola espiritual,
promoção que talvez não alcançassem se permanecessem no solo
terreno por mais algumas dezenas de anos. Isto sucede em face
das leis espirituais que sempre funcionam para premiar e jamais
para prejudicar a quem quer que seja. Ademais todas as almas que
vierem a desencarnar por efeito das operações telúricas em andamento já desceram a àerra com esse destino assinalado em sua
carta-de-vida, do que bem se certificarão ao regressarem ao mundo espiritual.
O Senhor Jesus deseja, pois, tranqüilizar a todos os homens e
mulheres neste particular, assegurando a todos que as Forças Superiores estão preparadas para atender e socorrer a quantos vierem a se encontrar envolvidos nos acontecimentos deste fim de
século. Entre estes acontecimentos capazes de ceifar numerosas
vidas, um se encontra que o Senhor Jesus está procurando evitar
a todo custo, que seria um novo conflito armado entre várias nações. Os governantes dessas nações estão sendo advertidos pelo
Senhor para que reconsidere cada qual as suas responsabilidades
e trate de procurar solucionar seus problemas por meios pacíficos. O Senhor Jesus alimenta fundadas esperanças de que a paz
não seja alterada mais uma vez, do que poderiam resultar bem
sérias conseqüências para os responsáveis por sua alteração. Devem capacitar-se os homens responsáveis pelos destinos das nações, que as Forças Superiores também denominadas a Divina
Providência, podem embargar-lhes o passo se essa medida se tornar necessária para evitar novos conflitos armados. Uma das medidas neste sentido é retirar do corpo as almas que persistirem
em atitudes guerreiras contra outras nações, medida já posta em
prática pelas Forças Superiores com resultado satisfatório. Fiquem
certos os governantes de todas as nações do mundo que sua permanência no corpo poderá depender de sua linha de pensamento
e ação à frente do seu posto na Terra, a quem as Forças Superiores, isto é, a Divina Providência, nega o direito de fazer guerra a
outras frações da população terrena. É necessário considerar o
direito à vida a todas as almas encarnadas viventes em todas as
nações da Terra, não sendo lícito a determinados governantes lançar essas almas na fogueira de uma guerra desnecessária e cruel.
Meditem nisto todos os homens ocasionalmente responsáveis pelo
governo de todas as nações, e certamente encontrarão meios de
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se harmonizarem com os demais governantes por meios pacíficos como o deseja o Senhor Jesus. Considerem os homens de
governo onde quer que se encontrem, que sua ascensão a esses
postos pode ter-lhes sido concedida como uma espécie de teste
ainda necessário em sua vida espiritual, e isso lhes bastará para
encontrarem sempre meios de entendimento harmonioso com
os demais governantes.
Cessaram os tempos em que a Divina Providência concedia
aos governantes terrenos a liberdade de se conduzirem a seu belprazer em suas tarefas de governo, motivo pelo qual tantos conflitos se realizaram na Terra com grave prejuízo para milhares ou
milhões de vidas neles sacrificadas. Esses tempos cessaram completamente e novas maneiras de governar estão sendo trazidas à
Terra, graças à deliberação da Divina Providência de intervir quando se tornar necessário a fim de manter a paz na Terra. Se, por
conseguinte, a Divina Providência verificar a iminência da deflagração
de um conflito armado em prejuízo de milhares de vidas que nele
pereceriam, preferível será chamar ao mundo espiritual o
governante ou governantes responsáveis, e com isso contribuir para
a manutenção da paz entre as nações terrenas.
Bom seria que estas palavras do Senhor chegassem aos ouvidos de todos os chefes de governo para que sobre elas meditassem, e nelas se inspirassem em suas deliberações. Quem são, afinal, os chefes de governo das nações terrenas? O Senhor Jesus
esclarece que são almas que vieram à Terra com o propósito de
se engrandecerem espiritualmente à custa de um esforço pelo
trabalho e pela oração à Divindade. Pelo trabalho, as almas adquirem os valores necessários à sua manutenção e à dos seus familiares, cujas almas a Divina Providência lhes confiou para encaminharem na Terra. Pela oração, as almas encarnadas mantêm-se
diariamente em contato com a Divindade e d’Ela recebem as luzes e bênçãos em que suas orações se transformaram. Estes são
os verdadeiros objetivos da vinda das almas à Terra em todos os
tempos, passados e presentes. Ocorrendo que determinadas almas encarnadas sejam chamadas por seus concidadãos ou pelo
próprio empenho a assumirem as tarefas de governo de uma nação, esse fato de logo se vinculará à sua evolução espiritual, podendo contribuir para ascender alguns degraus de sua escala espiritual, ou, lamentavelmente, para regredir, enegrecendo o seu
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diadema, se o empenho de suas tarefas se afirmar por atos incompatíveis com as leis do amor e da fraternidade. É por isto
bastante melindrosa a situação de todos os governantes da Terra,
muito especialmente se os maus conselheiros visíveis e invisíveis
os levarem à prática da violência e da injustiça contra os semelhantes. Dizendo conselheiros invisíveis, o Senhor Jesus deseja
referir-se a certos grupos de almas desencarnadas mal orientadas,
que se aproximam dos homens de governo com o propósito de
perdê-los se os mesmos se mostrarem acessíveis às suas idéias e
inspiração. Existem sempre em torno dos homens com responsabilidade de governo Entidades bem orientadas, interessadas em
os ajudarem nos seus problemas. Trata-se das almas mais ou menos evoluídas que viveram no país e muito se interessaram pelo
seu progresso. Tais Entidades têm de ser atraídas pela oração dos
governantes, e muito os ajudam por meio da inspiração de boas
idéias. Mas existe igualmente outro grupo de almas desencarnadas, às quais interessa principalmente o fracasso do governante, e
por isso tudo fazem para induzí-lo à prática de atos menos lícitos
ou prejudiciais à coletividade. A única maneira do governante se
precaver contra esse tipo de influências e apoiar-se na oração diária à Divindade, atraindo para junto de si o grupo de Entidades
luminosas, desejosas de influir no acerto de seus atos de governo.
Tais Entidades embora desencarnadas, continuam a pensar com
empenho no progresso da terra em que viveram, e se comprazem
em inspirar os governantes acerca de quanto possa ajudá-los a
bem se desempenharem de suas tarefas. Enquanto o grupo de
Entidades evoluídas consegue influir lentamente em favor de uma
boa administração dado o comedimento de sua ação junto aos
governantes, o grupo perturbador emprega-se a fundo com suas
idéias malsãs com o propósito de induzir o fracasso da administração e substituir o administrador. Isto acontece bem freqüentemente
em várias nações onde os governos se incompatibilizam com os
governados e terminam caindo do poder. Este fato pode ser traduzido em oitenta porcento dos casos, na falta da oração diária dos
governantes à Divindade, deixando aberta a porta às influencias
perturbadoras. Estas aproveitam-se do fato, e ei-las a conduzir os
governantes pelo caminho errado ou mal escolhido, conduzindoos à queda e afastamento do governo.
Bom será que os homens responsáveis pelo governo das na-
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ções tomem conhecimento do que aí fica, e passem a dirigir-se à
Divindade ao fim de cada dia de trabalho, para que a Divindade se
mantenha atenta aos seus atos e responsabilidades, inspirandolhes a maneira correta de se conduzirem em suas difíceis tarefas.
O Senhor Jesus deseja que todos os homens de governo na Terra
logrem a assistência e a inspiração da Divindade no desempenho
do cargo que aceitaram com a promessa de tudo fazerem pela
felicidade dos seus governados. Recomenda por isso a todos que
se dirijam diariamente à Divindade, rogando Sua inspiração e ajuda para bem se desempenharem de suas responsabilidades. Aqueles que assim procederem certos podem estar de cumprirem até
o fim o respectivo mandato e conquistarem o justo lugar no coração dos seus concidadãos.
O Senhor Jesus manifesta nestas linhas o seu grande desejo
de ver os governantes das nações terrenas se desempenharem
de seus encargos a inteiro contento dos seus governados, sobretudo se também se tornarem paladinos da paz na Terra. As almas
que assim se desempenharem podem contar desde agora com o
posto de destaque no mundo espiritual, ao serem chamadas de
regresso. Nessa ocasião o Senhor Jesus terá a alegria de lhes testemunhar o Seu agradecimento, condecorando-as com um belo
galardão de luzes espirituais.

Enviem esta Mensagem, sem qualquer encaminhamento ou comentário, aos
Chefes de Estado de seus países, de preferência traduzida para o seu próprio
idioma.
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Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 11-7-1971
Rio de Janeiro - Brasil
FATOS QUE NÃO PODEM SER TOTALMENTE EVITADOS
– O ESCLARECIMENTO ESPIRITUAL DIMINUI O GRAU DE
SAUDADE – O GRANDE BEM TRAZIDO À TERRA PELO ESPIRITISMO – APELO DO SENHOR JESUS ÀS RELIGIÕES TERRENAS
AS CIRCUNSTÂNCIAS que envolvem a população terrena
nestes anos finais do século, determinaram às Forças Superiores
do mundo espiritual, ou seja a Divina Providência, a execução de
diversas medidas em favor da melhoria das condições de vida das
almas encarnadas. Uma dessas medidas, já o sabeis todos vós leitores destas Mensagens, é a ampliação das áreas de cultivo agrícola para suprir de alimentos uma população de quase duas vezes a
atual. Esta medida foi estudada em seus mínimos detalhes no mundo espiritual, e seus executores se encontram à postos na profundidade do solo terreno, preparados para deflagrar as cargas
magnéticas nos postos em que as mesmas devem produzir os
necessários efeitos na superfície. Esses efeitos, já o sabeis igualmente, consistirão na demolição das elevações montanhosas inteiramente inúteis até o presente, as quais as operações magnéticas transfomarão em áreas cultiváveis pelo homem. Desta maneira a superfície útil do mundo terreno deverá crescer de um terço
da atual ou um pouco mais. O homem por sua vez se encarregará
de preparar outras áreas para o mesmo fim, elevando assim o
volume da produção de alimentos ao nível desejado para suprir
toda a população dos próximos séculos.
Estas medidas tornaram-se necessárias em face do número
de almas que necessitam de voltar à Terra numa nova encarnação
de aprimoramento espiritual, dado o seu já longo estágio nos planos do Além. Examinadas como foram as circunstâncias atuais da
Terra, e verificada a insuficiência das suas áreas cultiváveis em toda
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a circunferência do planeta, foi então empreendida pela engenharia espiritual a operação transformatória já iniciada em várias regiões. Poderá alegar alguém que tais operações têm atingido cidades e povoações onde não existem áreas a ampliar, e ali sacrificando algumas centenas de vidas. O Senhor Jesus esclarece a propósito que os efeitos das operações levadas a cabo na profundidade
do solo estão sujeitos a se manifestar num círculo de várias milhas, envolvendo povoações tranqüilas com algum sacrifício de vidas. Isto pode suceder exatamente com o objetivo de localizar os
pontos que devem ser atingidos pelas cargas magnéticas deflagradas
na profundidade do solo, envolvendo algumas povoações situadas
nessas áreas. O fato não pode ser totalmente evitado, dada a extensão dos efeitos produzidos pelas descargas magnéticas. As almas, porém, que forem atingidas e se separarem do corpo por
efeito dessas descargas, serão recebidas e conduzidas ao mundo
espiritual com o máximo de carinho, e ali recompensadas dos dias,
meses e anos que deixaram de viver no solo terreno. Muitas destas almas, a maioria talvez, são desde logo preparadas para uma
reencarnação muito próxima, a fim de prosseguirem no seu aprendizado terreno. As Forças Superiores concedem prioridade de
reencarnar a todas as almas vitimadas pelos fenômenos telúricos,
para que completem numa próxima encarnação os conhecimentos e experiências interrompidos violentamente.
O Senhor Jesus acompanha de perto os fatos e acontecimentos
que se processam em todas as regiões do planeta, desejoso de
confortar Ele próprio as almas que forem desencarnando em conseqüência desses acontecimentos. Manda, porém, escrever, o
Senhor Jesus, que tudo o que agora acontece faz parte da própria
vida das almas, e só acontece para a felicidade e progresso de
todas elas. A vida das almas encarnadas tem de estar sujeita a toda
espécie de fenômenos ocorridos no solo terreno, como parte
inseparável da vida terrena. O que se torna absolutamente necessário a felicidade e bem-estar das almas encarnadas, ou seja a todos os homens e mulheres, é a sua ligação constante, permanente, com a Divindade através da oração diária na hora de deitar,
para que a Divindade se inteire da existência dessas almas no corpo e onde se encontram, para o envio da necessária proteção e
ajuda. As almas que assim procederem por hábito diário podem
viver sua vida na maior tranqüilidade, aconteça o que acontecer,
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porque a Divindade delas se encarregará. A circunstância, por
conseguinte, de algumas ou muitas almas interromperem sua
encarnação por motivos supervenientes em nada as prejudica nem
altera a sua marcha para o progresso espiritual uma vez que lhes
está reservada uma justa recompensa pelo fenômeno verificado.
Uma vez conscientes do exposto, devem as almas encarnadas
tratar de viver a sua vida dentro dos preceitos da mais pura moral
e dando sua maior atenção aos deveres espirituais, dentre eles o
contato necessário com a Divindade, e afastando toda preocupação quanto ao que possa ocorrer à sua volta. Desencarnações
inesperadas sempre ocorreram em todos os tempos, inclusive
com muitas das almas atualmente encarnadas, do que nenhuma
delas conserva a menor recordação. Sendo a vida infinita como
efetivamente o é, os acidentes que vierem a ocorrer agora ou
durante os milênios do futuro, em nada modificam a caminhada
das almas para a perfeição. Adquiram, pois, toda a tranqüilidade
espiritual enquanto na Terra, e confiem à Divina Providência a tarefa de as preservar dos males que porventura as envolverem, e
de as conduzir pelos caminhos retos e seguros.
De todos os perigos que podem atingir ou assaltar as almas
encarnadas, só um existe a temer, pelo mal que do mesmo poderá resultar para sua felicidade. Este perigo reside no afastamento
das almas do necessário contato diário com a Divindade, ficando
privadas de sua divina proteção da Divindade, tudo de mau pode
ocorrer às almas encarnadas. Quanto a outros perigos oriundos
de fatos e acontecimentos verificados na Terra, não provocados
pelas próprias almas, aconteça o que acontecer, nada as prejudicará ainda que dos mesmos resulte a sua desencarnação. Em tal
caso, as almas são imediatamente recolhidas pelas Forças do Bem
e conduzidas ao respectivo plano no Além, onde prosseguirão na
sua vivência infinita. Infinita, sim, porque sendo as almas imortais,
sua vivência se divide entre a encarnação no plano físico, mais ou
menos de século em século, e seu estágio no mundo espiritual.
Sua maior ou menor dose de felicidade, por assim dizer, depende
da sua maior ou menor ligação com a Divindade, que é a fonte
inesgotável de amor, bondade, a envolver todas as almas do Universo.
Bem sabe o Senhor Jesus da alegação de muitos filhos da Terra, à saudade enorme resultante da partida de um ente querido
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para o mundo espiritual, interrompendo-se um grande afeto que
não deverá ter fim. O Senhor Jesus conhece bem o fato, mas
esclarece que as circunstâncias peculiares à vida de todas as almas
encarnadas é que determinam que isso aconteça. Acrescenta o
Senhor Jesus que à medida que as pessoas se esclarecem acercadas
leis espirituais, diminuirá o grau de saudade deixado pelas almas
que partirem, pela certeza de que continuarão a viver no plano
espiritual de onde poderão acompanhar a vida daqueles que ficaram nos lares. O estudo, por conseguinte, das leis espirituais, levará um grande conforto aos que ficaram nos lares habilitando-os
a se entenderem com as almas que partiram. Dentro de poucos
anos o conhecimento e a prática das leis espirituais se desenvolverá entre as almas encarnadas, permitindo-lhes receber a palavra
dos entes queridos que partiram e continuam a viver a vida espiritual. Consultem as obras espiritualistas já bastante difundidas e
exercitem-se no manejo da psicografia em dias e horas pre-determinados, e verão como se tornará possível o contato entre os
entes que partiram e os que ficaram nos lares. Esta prática, aliás,
já se encontra atrasada de mais de um século, desde quando o
Mestre Kardec concluiu a codificação do Espiritismo no Ocidente. O Espiritismo, que é a ciência do intercâmbio entre as almas
encarnadas e as desencarnadas foi trazido à Terra precisamente
com a finalidade de promover o entendimento entre os dois planos, o mundo visível e o invisível, para a satisfação e conforto espiritual das pessoas viventes na Terra. Se bem que o estudo e a
prática do Espiritismo já se encontre assaz difundido no Ocidente,
seu desenvolvimento tende a abranger todos os países do mundo, pelo grande bem que proporciona a quantos dele se aproximam. O estudo das obras espiritualistas tem o mérito de contribuir para o adiantamento espiritual das almas encarnadas, pelo
esclarecimento que lhes proporciona acerca da vida no Além,
e conseqüentemente, pela feliz orientação que lhes transmite quanto ao seu comportamento na Terra. O Senhor Jesus vem recomendando a todos os leitores destas Mensagens o estudo das obras
espiritualistas com sincero empenho, pelo grande bem que seus
ensinamentos transmitem a quantos as compulsarem. Mas o Senhor Jesus também conhece a razão do combate movido ao estudo das obras espiritualistas por parte dos religiosos de profissão, no cumprimento de ordens superiores. Trata-se aqui de
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preservar o patrimônio religioso do qual vivem muitos homens e
mulheres na Terra, empenhados em manter na escuridão espiritual as almas de seus fiéis. Esse empenho, contudo, não terá poderes de impedir que a totalidade da população terrena se volte
para as obras espiritualistas e nelas descubra a luz espiritual pela
qual as almas vieram mais uma vez à Terra.
O Senhor Jesus deixa aquio seguinte apelo às religiões terrenas:
– Irmãos religiosos que tanto vos empenhais em combater as obras
espiritualistas! Voltai-vos vós próprios para elas, estudai-as, e em
seguida tornai-vos vós mesmos os seus pregoeiros! Com tal atitude, não só iluminareis as almas dos vossos fiéis adeptos, como
grangeareis novas e maiores luzes para vós mesmos, e, como
corolário desse esforço, recebereis um belo galardão de minhas
mãos ao regressardes por vossa vez ao mundo espiritual! Fazei
isso a partir de agora!
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NOV
115° MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 17-7-1971
Rio de Janeiro - Brasil
RAREFAÇÃO DA ATMOSFERA TERRENA – DIMINUIÇÃO
DOS PROBLEMAS CARDÍACOS – A ORAÇÃO E A AJUDA DA
DIVINDADE – NÃO EXISTEM VIDAS ISOLADAS NO PLANETA – OBREIROS DO SERVIÇO DIVINO E AUTÊNTICOS PEQUENOS DEUSES
O MUNDO TERRENO prepara-se para ascender alguns degraus de sua escala vibratória, por haver completado o período
de estágio iniciado há perto de oitocentos mil anos. Todos os elementos componentes da vida deste planeta se aprestam igualmente
para alcançar um novo surto de progresso na escala que lhes é
peculiar. A elevação da escala vibratória da Terra produzirá de imediato o desanuviamento da atmosfera circundante do planeta,
desaparecendo o círculo enegrecido formado pela densidade das
vibrações emitidas pelas numerosas gerações que habitaram a Terra
nestes oitocentos milênios decorridos. Suas vibrações impregnadas
de materialismo condensaram-se em torno do planeta, circundando-o em todos os sentidos, daí irradiando sobre as populações toda a materialidade acumulada. Este fenômeno, porém, está
para terminar por efeito da elevação espiritual das almas atualmente encarnadas e daquelas que devem habitar o planeta a partir do próximo século.
A vinda do Senhor Jesus ao solo terreno deve ficar assinalada
por vários melhoramentos a se positivarem na vida do planeta
com grandes benefícios para a sua população. Com a execução
das obras projetadas para a transformação da estrutura física da
Terra, outros melhoramentos se apresentarão em todos os setores da vida, devendo mencionar-se especialmente uma certa rarefação da atmosfera, de maneira a reduzir sensivelmente a pressão exercida sobre o organismo humano, atualmente bastante
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afetado principalmente no que diz respeito ao aparelho circulatório. Os numeroso casos registrados com problemas cardíacos, muito mais numerosos atualmente do que no passado, são
resultantes do efeito da pressão atmosférica do presente sobre o
constante refinamento do organismo humano. A pressão atmosférica também está sendo condicionada pelas Forças Superiores
do mundo espiritual, como parte dos planos elaborados para execução neste fim de século. Há nisto uma parte substancial a ser
executada pela totalidade das almas encarnadas, mediante as orações recomendadas pelo Senhor Jesus na hora de deitar. O Senhor deseja esclarecer qual o grande valor das orações à Divindade ao final do dia de trabalho, valor que ultrapassa de muito o
simples efeito de contribuírem para a iluminação das almas como
a muitas possa se afigurar.
As orações proferidas diariamente na hora de deitar alcançam um efeito da maior importância para a vida de todas as almas
encarnadas. A projeção concentrada das orações proferidas pelas
almas encarnadas, depois de atrair para as mesmas a ajuda e proteção da Divindade, concretizada no aumento de sua luminosidade,
é dirigida pelas Forças Superiores sobre o egrégoro mental existente em redor do planeta, com a finalidade de o dissolver lentamente, e com isso eliminar a sua influência negativa sobre as populações terrenas. Esclarece, pois, o Senhor Jesus que os efeitos da
oração diária à Divindade são muito mais importantes para o bemestar e a felicidade das almas encarnadas do que estas possam
imaginar. O mundo espiritual não dispõe de recursos próprios para
eliminar esse poderoso egrégoro resultante das irradiações produzidas pelas gerações milenares que habitaram a Terra, e por
isso necessitam da colaboração de todas as almas encarnadas. É
uma colaboração a que todas se propuseram ao descer ao solo
terreno na presente viagem, e o Senhor Jesus pede e espera vê-la
cumprida no próprio benefício das almas do presente momento.
Colaborando, pois, por meio da oração diária à Divindade, as almas encarnadas estarão atraindo para si a atenção e ajuda da Divindade, e ao mesmo tempo ajudando a dissolver o círculo mental enegrecido que circunda o planeta, e projetando suas irradiações maléficas sobre as almas encarnadas. As operações em curso na profundidade do solo terreno, destinadas a modificar substancialmente diversas áreas geográficas, estão destinadas a produzir
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também diversos outros efeitos, conforme ficou dito, em benefício de todas as almas encarnadas.
Daqui se conclui que a vinda ao solo terreno das almas que
lograram merecer sua presente encarnação, envolve várias outras finalidades, além da aquisição de luz e progresso espiritual.
Todas as almas encarnadas devem considerar-se obreiras do aperfeiçoamento das condições da vivência terrena, contribuindo na
medida de suas possibilidades para a felicidade daquelas que vierem depois, assim como aquelas que aqui viveram antes se esforçaram pela sua felicidade de agora.
A vida universal é o conjunto de atividades benéficas de todos
os seres da criação, encontrem-se eles revestidos de corpos físicos ou não, nos diversos planetas cujo número excede as nossas
previsões. Em cada um desses planetas se encontram bilhões de
almas em busca do aprimoramento espiritual de que necessitam,
mas contribuindo também para o progresso evolutivo do planeta.
A nenhuma alma é dado viver unicamente para si própria, para o
seu bem-estar exclusivo, mas deve ajudar na medida de suas possibilidades no progresso e bem-estar da coletividade a que pertence. Sabendo-se possuírem as almas uma vibração constante,
ininterrupta, mesmo em suas horas de sono do corpo, é mister
que aprendam a dirigir sua vibração no sentido construtivo do bemestar e felicidade dos seus semelhantes. Para que isso aconteça
devem todas as almas ter sempre presente o fato de que não
existem vidas isoladas no planeta, como a muitas pessoas poderá
parecer por falta deste esclarecimento, mas que todas as almas
encarnadas constituem um ser único, para a espiritualidade, só
podendo existir a felicidade coletiva resultante da harmonia
vibratória de todas elas. Eis aí a necessidade da meditação diária
na hora de deitar, quando as vibrações individuais de paz e tranqüilidade se reunem e se irradiam toda a coletividade humana. Verificais
agora, leitores estimados, que a insistência do Senhor Jesus na
recomendação da oração e meditação diárias, tem um alcance
bem maior do que aquele que a limitação dos vossos conhecimentos vos permite imaginar. Dessa elevada prática diária resultará o aumento da felicidade e bem-estar de todas as criaturas, inclusive a melhoria das condições do próprio planeta. Sem o saberem, as almas que se entregam ao hábito da oração e meditação
diária, passam a constituir-se obreiros do serviço divino, e como
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tais serão recebidas e galardoadas no seu regresso ao mundo espiritual.
O Senhor Jesus julga chegado o momento de esclarecer ao
seus estimados leitores a este respeito, para que uma nova consciência se inicie em cada um a respeito das verdadeiras finalidades
de diversas práticas espirituais recomendadas pelas Forças Superiores a todas as almas encarnadas. Outros esclarecimentos virão
oportunamente através deste verdadeiro curso de desenvolvimento espiritual, para edificação de todos os leitores. Em verdade,
muito pouco sabem as almas que vivem no corpo, acerca das leis
espirituais que regem a vida em todos os planetas, e particularmente quanto a este no qual estão vivendo neste fim de século.
Ficarão sabendo dentro em pouco através dos esclarecimentos
do Senhor Jesus, que poderão considerar-se individualmente um
pequeno universo, dispondo de poderes e condições nem sequer
imaginadas. Para que possam desenvolver cada um desses poderes e adquirir as desejadas condições, não tem mais a fazer senão
a prática sincera da oração e meditação diárias. Esta prática atrairá
sobre as almas as irradiações das Forças Superiores capazes de
transmitir às almas que oram a consciência dos poderes de que
dispõem e a maneira de utilizá-los. Capacite-se cada um desta verdade e trate de desenvolver seus poderes latentes já na presente
encarnação, a fim de se tornarem, além de universos em miniatura, autênticos pequenos deuses. Eis aí um esclarecimento novo
do Senhor Jesus, desejoso que todos os leitores destas Mensagens os aproveitem com todo êxito.
Em seguida o Senhor Jesus deseja ministrar outro ensinamento
de grande valia para todos os Seus leitores. Refere-se o presente
esclarecimento à maneira de cada alma receber e enfrentar os
acontecimentos da vida diária, sejam eles de que natureza forem.
Recomenda então o Senhor Jesus a todos os leitores que se esforcem em manter uma calma absoluta em face de quaisquer fatos ou acontecimentos verificados à sua volta, para não alterarem
as vibrações do seu coração. É necessário que as almas se habituem a um estado de absoluta calma em face seja do que for, esforçando-se em tudo receberem com toda a naturalidade. Este
estado d’alma produz um grande benefício ao sistema cardíaco,
mantendo-o tranqüilo, inalterado, com real benefício também para
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a saúde e a longevidade. Isto não quer dizer que as pessoas deixem de tomar conhecimento dos fatos que ocorrem, mas que o
façam, sem a eles ligarem o seu estado emocional. Conhecida a
sensibilidade do sistema cardíaco de todas as pessoas, e os prejuízos causados ao mesmo pelo estado emocional, é de grande proveito para o bem-estar e regularidade do sistema absterem-se as
pessoas de uma participação psicológica nos acontecimentos verificados em torno. Uma boa medida a esse respeito é considerarem-se à margem dos acontecimentos de que tiverem notícia,
por mais emocionantes que se apresentem, tendo em vista que,
não podendo impedí-los, devem procurar manter-se tranqüilos
em seu estado emocional. O contrário, ou seja, a solidariedade
manifestada de pronto ao fato emocional, além de implicar com o
sistema nervoso-circulatório, pode produzir um abalo mais ou menos grave no estado de saúde que deve ser evitado.
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VA ORDEM DE JESUS
NOV
116 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAI
ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 18-7-1971
Rio de Janeiro - Brasil
PERÍODO EVOLUTIVO DE UMA GERAÇÃO – O QUE
FALTA À GERAÇÃO ATUAL – ALMAS QUE REGRESSAM COMO
INDIGENTES – O SENHOR NECESSITA DE ALGUNS MILHÕES
DE SERVIDORES PARA VOLTAREM PRONTAMENTE À TERRA
TODOS OS PLANETAS HABITADOS, situados em pontos
determinados do Universo, obedecem a princípios estabelecidos
nas leis divinas, reguladores de suas atividades e existência como
seres vivos em busca de evolução e progresso. Os elementos da
natureza que compõem esses planetas para permitirem a vivência
dos seres humanos e dos animais em sua superfície, obedecem
igualmente a determinados princípios espirituais, dos quais não se
afastam sem prejuízo de suas condições de vida. A Terra, sendo
um desses planetas, talvez um dos menores do conjunto universal, está sujeita aos mesmos princípios espirituais que regem a vida
de todos os planetas, cumprindo também estágios evolutivos mais
ou menos longos, segundo as circunstâncias que lhe são peculiares, num espaço de dois a três milênios. Este é em geral o período evolutivo de cada nova geração que aqui vem em busca de
aprimoramento espiritual.
Este século está destinado a decidir um grande passo na escala evolutiva da grande maioria das almas que se encontram na Terra, após um largo período de aprendizado que já se aproxima do
terceiro milênio de idas e vindas entre o solo terreno e o mundo
espiritual. Um grande número de almas aqui se encontram que
pouca atenção tem dispensado ao seu aprimoramento moral e
espiritual em numerosas estadas no planeta, onde têm vivido inteiramente mergulhadas no lodo de seus interesses materiais. Estas almas têm sido advertidas seguidamente ao regressarem ao
Alto ao término de cada uma de suas últimas encarnações, e in-
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centivadas no sentido de aproveitarem a presente, numa derradeira tentativa de alcançarem a necessária redenção espiritual. Uma
boa parte das almas nestas condições tem realmente se esforçado no sentido de sua elevação espiritual por meio da prática de
boas obras, o que é para se louvar. A muitas delas ainda falta, porém, o elemento decisivo do seu engrandecimento espiritual, que
é o hábito da oração e meditação diária, da qual resulta a mais
rápida iluminação das almas que oram. Consideremos leitores a
situação em que habitualmente se encontra na Terra um filho privado da luz dos olhos, e a conseqüente dificuldade de caminhar.
Situação semelhante se apresenta no mundo espiritual às almas
que não souberam ou não quiseram preparar-se enquanto na Terra, para adquirirem as luzes de que necessitam, objetivo primordial de cada uma de suas encarnações. Ao regressarem ao mundo
espiritual privadas da luz própria, estas almas vão inspirar a compaixão de outras para se locomoverem, fato que todos nós no
Alto constatamos com tristeza.
Vivem presentemente encarnadas na Terra alguns milhões de
almas nas condições acima descritas, inteiramente desligadas do
mundo espiritual, muitas delas até descrentes da sua sobrevivência após a morte do corpo. A estas almas deseja dizer o Senhor
Jesus que procurem estudar as obras espiritualistas, nas quais encontrarão ensinamentos de grande valor a respeito de sua sobrevivência. As obras espiritualistas lhes ensinarão que ninguém vive
uma só vez neste mundo terreno, aonde tem de vir seguidamente
de século em século, em busca de luzes e experiência. Não acreditam absolutamente numa existência única da alma, quando lhes
disserem que as almas são criadas juntamente com o feto no ventre materno, porque tal ensinamento nada tem de verdadeiro. As
almas procedem de longos milênios desde a sua criação na Mente
Divina, e vêm percorrendo uma trajetória imensa, impossível de
descrever, de tão longa, através de muitos e variados veículos desde
a escala animal mais ínfima até ao corpo que ora possuem.
Se o Senhor Jesus insiste na repetição do que aí fica, é com o
objetivo de penetrar no coração das almas que se têm descurado
do próprio progresso, após as numerosas vindas à Terra como
agora sucede, e se encontram paupérrimas de luzes e dons espirituais. O Senhor Jesus lamentará profundamente que esses milhões
de almas em tais condições tenham de regressar a seu tempo ao
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mundo espiritual privadas até do mínimo de luminosidade para se
locomoverem. Estas almas irão então participar da categoria de
indigentes, da qual ainda estão repletos vários planos do mundo
espiritual.
O que fazer então? – poderão querer indagar as almas em
referência. O Senhor Jesus esclarece a todas elas, que nada ainda
está perdido, e que todas possuem meios de se recuperarem.
Procedam para isso, da seguinte maneira: examinem atentamente a sua maneira de viver. Verifiquem se o sentimento egoístico
constitui a predominante em suas atividades. Se assim for tratem
de abrandar a incidência de tal sentimento, dando mais atenção
ao espírito de solidariedade humana, considerando todos os demais seres humanos como irmãos, porque também filhos do
mesmo Pai Celestial. Essa atitude servirá para amenizar um pouco a sua maneira de viver, humanizando em certo sentido a sua
vivência em relação à coletividade de que fazem parte. Por fim, a
atitude capaz de contribuir decisivamente para a sua iluminação
espiritual, objetivo fundamental de sua vinda mais uma vez ao solo
terreno: a elevação de uma prece diária à Divindade na hora de se
deitar, seguida de alguns minutos de meditação, durante os quais
as almas recebem da Divindade as instruções e conselhos de que
porventura necessitem para o bom encaminhamento de sua vida
no corpo.
O grande desejo do Senhor Jesus não é outro senão o de
poder receber e promover no mundo espiritual todas as almas
presentemente encarnadas, cujo período de aprendizado está a
findar-se. O Senhor necessita de alguns milhões de novos servidores para enviar à Terra no desempenho de importantes missões de serviço divino, e deseja poder contar especialmente com
as almas atualmente encarnadas que apresentarem as condições
necessárias para esse fim. Já sabe o Senhor Jesus que um número
assaz avultado de homens e mulheres que se encontram na Terra
se acham em condições de serem aproveitados no serviço divino
na Terra. Esse número, contudo, ainda é insuficiente, dada a circunstância de que a maioria das almas de bons servidores atualmente engajadas nessa função, terão de retomar um corpo de
carne no próximo século, onde virão no desempenho de outra
missão. Assim sendo, o Senhor Jesus deseja deixar aqui o seu convite a todos os homens e mulheres que desejarem ingressar no
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serviço divino a partir do próximo século, para que tratem de seu
aprimoramento final, ligando-se permanentemente à Divindade
que muito fará para os ajudar.
Sabendo-se que a vida das almas é infinita e que a ninguém é
dado estacionar em face da vibração constante que age e impulsiona todos os mundos, as almas possuídoras de um determinado
grau evolutivo sentem verdadeiro prazer em se movimentar seja
onde for, contanto que esse movimento resulte em benefício de
alguém. É assim a vida das almas no mundo espiritual. Todas se
oferecem ao Senhor Jesus para servir onde quer que possam
desempenhar alguma tarefa útil à coletividade, porque isto representa para todas uma grande alegria. Estacionar no mundo espiritual equivale a regredir, embora isso não aconteça. As almas sentem verdadeira alegria em se movimentarem em função de serviço ao Senhor, desde que possuam condições para isso. O Senhor
por sua vez se alegra e compraz em oferecer oportunidade a todas as almas de boa vontade onde quer que se encontrem. E são
tantas e tão variadas as oportunidades existentes no mundo espiritual a serem preenchidas pelas almas que nele vivem, que todas
podem ser contempladas. É necessário apenas que as almas se
encontrem devidamente preparadas, isto é, que possuam um determinado grau evolutivo que lhes permita um bom desempenho
das tarefas que o Senhor lhes confiar. Daí uma das razões pelas
quais o Senhor decidiu instalar-se no solo terreno e lançar daqui o
seu incentivo a todos os homens e mulheres para que se esforcem em concluir nesta vida o seu aprimoramento moral, isto é, o
seu aprendizado terreno. A estes que o fizerem, assegura o Senhor Jesus o seu ingresso nas luminosas falanges de trabalhadores
espirituais na condição de Guias e Protetores das almas encarnadas do porvir. Esta elevada tarefa a ser desempenhada no ambiente terreno pelas almas designadas pelo Senhor, produzirá para as
mesmas os mais belos focos de luz a ser acrescida àquela que já
possuírem como a retribuição generosa do Senhor aos Seus emissários. Daqui se conclui que o trabalho existe em todos os planos
do mundo espiritual, para quem desejar trabalhar e se engrandecer espiritualmente. Por mais árduo que esse trabalho possa parecer, é justo dizer-se que em nada se parece com aquele que é
executado na Terra para a manutenção da vida no corpo. O tra-
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balho espiritual é executado principalmente pelo coração e o pensamento, numa atividade que produz alegria e contentamento às
almas que o executam. A ninguém é dado agitar-se, enfadar-se ou
consumir-se no desempenho de sua tarefa, visto como, sendo a
vida e o tempo infinitos, tudo irá sendo realizado na medida do
possível.
Há, por exemplo, no mundo espiritual uma tarefa que requer
sobretudo paciência e boa disposição de espírito para seu completo êxito. É o caso de um certo número de almas desprovidas
de fé, porque assim viveram na Terra e nem sequer admitem que
ela exista. Para estas almas só existe aquilo que elas puderem ver
e tocar com suas limitações. Há então um numeroso grupo de
almas evoluídas que se compraz em orientar esta categoria de
almas, e com elas passa a conviver e conversar pacientemente, a
fim de irem modificando o caráter e condições morais. É um trabalho que requer sobretudo uma grande dose de paciência e boa
vontade, mas que sempre alcança o êxito mais completo. As almas incumbidas de semelhante tarefa especializaram-se de tal maneira, que a sua, alegria consiste em implantar o sentimento da fé
naqueles corações até então completamente fechados aos mais
belos dos sentimentos humanos. Como seja assaz numeroso o
grupo de almas que regressam da Terra todos os dias inteiramente desprovidas do sentimento de fé, eis aí uma das grandes tarefas
do mundo espiritual desempenhada pelas almas de boa vontade,
e sempre com o mais completo êxito. A fé é tão necessária aos
corações quanto o alimento ao corpo.
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Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 24-7-1971
Rio de Janeiro - Brasil
VINTE BILHÕES DE ALMAS ENCARNADAS DENTRO DE
MILÊNIOS – AUSÊNCIA DA CARNE NA ALIMENTAÇÃO –
MAIOR FELICIDADE PARA OS ANIMAIS – ADVERTÊNCIA ÀS
INDUSTRIAS DE BEBIDAS ALCOÓLICAS
OS ACONTECIMENTOS que se aproximam e já suficientemente anunciados pelos emissários do Senhor através das
obras da Grande Cruzada de Esclarecimento, têm, entre outras,
a finalidade de aprimorar a superfície terrena, adaptando-a às
necesidades de suas populações. Isto que deverá acontecer na
Terra tem acontecido em quase todos os demais planetas deste
sistema solar, com finalidade idêntica, visto como as populações
de todos os planetas crescem constantemente. A Terra, que se
prepara para abrigar e alimentar a pequena cifra de dez bilhões de
almas, é um dos menores planetas do sistema por ser também
um planeta relativamente novo.
Com o perpassar dos milênios a Terra chegará a abrigar provavelmente uns vinte a trinta bilhões de almas encarnadas em sua
superfície, e todas hão de viver confortavelmente. Quando esses
tempos chegarem ou mesmo se aproximarem, a vida terrena terá
evoluído a tal ponto que esse volume de almas encarnadas poderão viver bem mais confortavelmente ao que o pequeno volume
dos viventes atuais. O solo terreno será tão bem aproveitado em
favor de sua população, que todos os homens e mulheres se sentirão inteiramente felizes em sua vivência. Por esse tempo grandes modificações se verificarão em todos os setores da vida, inclusive e principalmente no processo alimentar com a ausência
total da carne. Os rebanhos atuais serão reduzidos substancialmente, e não serão mais abatidas as rezes para alimentação do
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homem. Os animais são também seres espirituais em processo
evolutivo, necessitando por isso de viver vida completa como acontece com os seres humanos. Haverá certamente na Terra exemplares de todas as espécies animais como companheiros do homem e alguns serão utilizados na prestação de serviços semelhantes aos prestados atualmente, isto por uma necessidade dos próprios animais. O trabalho é condição essencial ao progresso de
todos os seres da criação para obtenção do próprio alimento.
Isto diz respeito aos próprios irracionais alimentados pelo homem
em troca de serviços que eles podem prestar no campo e nas
cidades, realizando trabalhos à altura de suas possibilidades. Os
animais de então sentir-se-ão bem mais felizes que os atuais, pela
certeza que em seu íntimo possuirão de não serem sacrificados
como os de hoje.
Planetas existem, muitas vezes maiores do que a Terra, onde
as populações já procedem assim em relação aos irracionais, ali
tratados como seres em evolução, tal como os seres humanos,
que deles não necessitam para se alimentarem. Realmente, o nascimento dos animais que existem em todos os planetas habitados,
têm uma finalidade muito semelhante à dos seres humanos, que é
a de alcançarem novos degraus da escala do seu progresso espiritual. Em alguns desses planetas se utiliza, por exemplo, a lã dos
carneiros com estas duas finalidades: aliviar os animais do calor
excessivo produzido pela lã na época da maior intensidade dos
raios solares, e industrializar esse produto em agasalhos para as
populações. Não existe no caso nenhuma espécie de violência
contra o animal, o qual se sente aliviado com a retirada de sua
carga de lã. Eles não são, porém, sacrificados em tempo algum,
alcançando como os seres humanos um fim natural à sua existência física. Isto representa efetivamente um grande adiantamento
em relação à vida terrena, onde os animais ainda muito sofrem
nas mãos do homem. À proporção, porém, em que os seres humanos se aprimorarem espiritualmente, eles abandonarão a alimentação carnívora para utilizarem apenas os produtos que a
Natureza lhes oferece em abundância por toda a parte.
É interessante observar como a Natureza dissemina por toda
a superfície terrena exemplares vegetais destinados a contribuir
para a alimentação dos seres humanos. No seio das próprias florestas o homem vai encontrar variadas espécies de frutos que ele
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não plantou, mas que brotam anualmente por mercê da Divindade. Já constatou o homem a respeito de vários desses frutos, que
se for a árvore transplantada em terreno cultivado, seus frutos
lucrarão em sabor e volume para o prazer do homem. Os homens possuem um sem número de elementos nutritivos produzidos pela terra, dos quais podem alimentar-se fartamente sem necessidade de se utilizarem do produto animal. Assim, pois, que o
homem disto se convencer e assim proceder, terá a satisfação de
constatar a ausência de certas moléstias do presente, com esta
outra grande vantagem, que é a longevidade.
O progresso universal é, porém, bastante lento em todos os
setores. Mas já se está verificando neste pequeno mundo terreno
um interessante índice do abandono da alimentação carnívora por
alguns milhões de pessoas que se comprazem em se alimentar
dos produtos da Natureza, ricos em proteínas e sais minerais para
o organismo humano. O índice verificado neste sentido já é bastante animador pelo fato de atestar igualmente o índice de
espiritualização das respectivas criaturas. O fato é menos constatado nas cidades do que no interior dos diversos países, mas isto
explica-se pela densidade das populações das cidades, cujo abastecimento de produtos da terra não registra a necessária abundância para suprir as populações. Contudo, as Forças Superiores
têm registrado com alegria que uma porcentagem de pessoas residentes nos meios populosos recusa o uso da carne para se alimentar. O corpo das pessoas que assim procedem vai se tornando menos denso e bem mais maleável à direção do Espírito o que
representa alguns degraus avançados em seu progresso evolutivo.
Sendo a digestão da carne bem mais difícil do que a dos produtos
da terra, a máquina humana sofre com isso menor desgaste, devendo alcançar um maior número de anos para a sua vivência na
Terra.
Um outro fenômeno se verifica em torno das pessoas que
dispensarem o uso da carne na sua alimentação: a ausência também do álcool em qualquer de suas graduações. Isto contribui
sensivelmente para a conservação da saúde do corpo e da boa
disposição dessas pessoas para a execução de suas tarefas. Infelizmente é ainda muito intenso o uso do álcool por toda a parte da
Terra, à custa do qual se tem formado grandes fortunas materiais.
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Ignoram, porém, esses industriais das bebidas alcoólicas, o que no
mundo espiritual os aguarda quando regressarem da Terra. No
seu plano de vida espiritual terão oportunidade de constatar o
nenhum proveito do seu Espírito resultante das atividades desenvolvidas na Terra na industrialização das bebidas alcoólicas, e o mal
que proporcionaram a quantos a utilizaram.
O Senhor Jesus não condena in limine a industrialização do
álcool, do vinho e seus derivados, mas sugere que se estude uma
maneira de oferecer esses produtos ao consumo público em dosagens inofensivas à saúde da população, onde o teor alcoólico
esteja bastante reduzido. Desta maneira o consumo desses produtos industriais deverá crescer de muito sem prejuízo para a saúde pública, e talvez com maior margem de lucro para os industriais.
Com tal procedimento cessará de todo o constrangimento atual
das almas regressadas da Terra após uma existência devotada ao
envenenamento da humanidade através do consumo dos produtos de sua fabricação. Nada melhor nem mais agradável para as
almas que regressam da Terra ao mundo espiritual ao prestarem
contas de suas atividades no meio terreno. E se existe uma categoria de almas que se sente privada dessa tranqüilidade, é precisamente a das almas que na Terra se dedicaram à fabricação de bebidas alcoólicas, pelo prejuízo causado à saúde dos seus consumidores. Aqui fica, portanto, esta advertência do Senhor Jesus a essa
categoria de almas encarnadas, para que reflitam sobre o assunto
e reduzam o teor alcoólico dos seus produtos, ou então mudem
de atividade. Melhor será para uma alma encarnada regressar ao
mundo espiritual paupérrima, por assim dizer, de bens materiais,
e merecer a graça do Senhor por sua vivência honrada na Terra,
do que legar aos seus um tesouro material construído através de
uma indústria de bebidas alcoólicas. Estas almas sofrem duramente no mundo espiritual ao se inteirarem do grande mal produzido
pelos produtos de sua fabricação à saúde dos seus consumidores.
É então aconselhável aos atuais fabricantes desse tipo de produtos em todo o mundo, que modifiquem suas fórmulas seculares até, no sentido de reduzirem à metade, por exemplo, o teor
alcoólico dos produtos de sua fabricação. É necessário considerar, por exemplo, a delicadeza do fígado dos seres humanos, e sua
importante função na conservação do equilíbrio orgânico de todas as criaturas. Uma vez atingido este órgão pela corrente for-
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mada pelo uso constante do álcool, ele se altera sensivelmente
com real prejuízo para a saúde das criaturas. Mas o uso do álcool,
como este produto é fornecido atualmente à população, ainda
incide no perfeito funcionamento do cérebro do ser humano,
deprimindo-o e reduzindo gradativamente a sua potencialidade
psíquica. Com a continuação do consumo desse tipo de bebida, o
cérebro deixa de presidir como deve às atividades e comportamento do indivíduo com reflexo gradativo em sua vida e felicidade
terrena. Como não foi para isso que as almas conseguiram permissão das Forças Superiores para descer mais uma vez ao solo
terreno, o Senhor Jesus faz aqui um apelo a todos os fabricantes
de bebidas alcoólicas para que parem um pouco essas atividades e
reflitam seriamente sobre quanto o Senhor lhes veio dizer.
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Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 25-7-1971
Rio de Janeiro - Brasil
A TERRA EVOLUI COM SUA POPULAÇÃO – OS CICLOS
DE VIDA TERRENA – REFINAMENTO DAS VIBRAÇÕES DA
TERRA – MILHARES DE ALMAS BEM PRÓXIMAS DA SUA REDENÇÃO ESPIRITUAL – CLAREAÇÃO DA AURA DA TERRA
O MUNDO TERRENO caminha para alcançar um novo e mais
adiantado estágio evolutivo, em paralelo com a evolução das almas que constituem a sua população. Este fenômeno verifica-se
em todos os planetas habitados deste e dos demais sistemas solares. A evolução das populações que habitam os diversos planetas
contribuem decisivamente para a elevação vibratória dos mesmos,
marcando com isso o grande adiantamento dos respectivos planetas. A Terra obedece à mesma lei espiritual que preside e dirige
a evolução universal, estando por isso sujeita à mesma lei evolutiva
de sua população. E como a população atual da Terra esteja caminhando para alcançar um novo grau de adiantamento espiritual, a
Terra acompanha esse estado de sua população e se prepara para
alcançar também um novo grau vibratório em sua marcha multimilenar
de planeta habitado.
A vida dos planetas tem muito de particular em relação as
respectivas populações, beneficiando-se da elevação vibratória das
mesmas em sua marcha para a perfeição. Existem ciclos de vida
em todos os planetas habitados, assim como existem na vida de
todas as almas do Universo. Os ciclos de vida dos planetas, porém, são bem mais longos que os das almas neles encarnadas,
variando entre dez e quinze mil anos os ciclos de vida da Terra.
Com o termo do século XX está a findar-se mais um ciclo de vida
deste planeta terreno, quando uma nova geração aqui se encontrará, constituída em grande parte de almas altamente evoluídas.
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A vibração emitida pela nova geração que vem habitar a Terra
muito contribuirá para impulsionar o planeta para o seu novo estágio evolutivo multimilenar.
A evolução planetária afirma-se pelo refinamento das vibrações que emite em sua rotação permanente, da qual se beneficiam todos os seus habitantes. Em compensação, as vibrações elevadas das almas encarnadas em cada planeta, nele se concentram
e acumulam para formarem a aura que os envolve. Tal seja, portanto, o nível vibratório da população de um planeta, tal será igualmente a sua aura. A aura da Terra vem se modificando de século
em século, na conformidade do grau vibratório da sua população.
No século findante já se pode constatar uma sensível modificação
da aura da Terra em relação àquela que a envolvia nos séculos
anteriores mais próximos. Isto bem traduz o grau de adiantamento espiritual da população atual da Terra, da qual fazem parte muitos milhares de almas a caminho da sua redenção espiritual, ou
seja, da conclusão do seu curso de aprendizado terreno. Este número de almas altamente evoluídas, está contribuindo sensivelmente para clarear a aura do planeta por meio de suas orações
diárias, e da emissão de pensamentos elevados em sua vivência
diária. As orações sobretudo, proferidas pelas almas encarnadas
neste planeta, estão ajudando eficazmente a transformação da aura
da Terra, de enegrecida que era nos dois séculos passados, numa
espécie de luminosidade acinzentada. É de se esperar então que,
a concentração vibratória da humanidade atual e daquela que habitará a Terra no próximo século, clareiem definitivamente a aura
da Terra, tornando-a de uma luminosidade brilhante. Isto representará a afirmação da elevação do planeta ao seu novo estágio
evolutivo para um período de alguns milhares de anos, durante os
quais se operarão novas e grandes transformações em todos os
setores da vida terrena. Um novo estágio evolutivo deste pequeno planeta significa o refinamento continuado do nível moral das
almas aqui encarnadas, formando as populações periódicas da Terra
em busca de conhecimentos e experiências como as atuais.
E onde estarão, nesses tempos ainda tão longínquos, as almas
presentemente encarnadas na Terra? – poderá desejar indagar algum leitor destas Mensagens. O Senhor Jesus responde a essa
indagação imaginária, que as almas presentemente encarnadas na
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Terra tem diante de si um futuro dos mais brilhantes, uma vez
concluído o seu curso de aprendizado atual. Esclarece o Senhor
Jesus que a perfeição espiritual é a meta de todas as almas encarnadas ou não, e uma vez conseguido esse estado ideal na vida de
uma alma, ela passa a aspirar com todo o anseio, servir ao Criador em qualquer parte do Universo. O Criador, agradecido, designará, então as tarefas a serem desempenhadas pelas almas
aureoladas pela perfeição espiritual, as quais se sentirão particularmente felizes em servir ao Criador. O Senhor Jesus esclarece ainda que no ciclo vibratório da Terra existe trabalho condigno para
as almas que forem atingindo o grau de perfeição espiritual, seja
na direção de núcleos espirituais no Alto, como de setores da
população encarnada, como auxiliares diretos do Senhor.
Esta última tarefa requer a dedicação de numerosas almas realmente desejosas de cooperar com o Senhor Jesus no governo
do planeta, onde haverá muito a fazer para atender às necessidades das respectivas populações. O Senhor Jesus regozija-se com
o fato de se encontrar um regular número de almas em vésperas
de conclusão do seu curso de aprendizado terreno neste fim de
século, o maior número alcançado pelo Senhor nestes dois mil
anos de Sua estada na Terra, e de antemão lhes assegura a designação de elevadas tarefas no mundo espiritual, das quais resultará
para todas um novo tipo de grandiosas bênçãos e luzes. O Senhor
Jesus decidiu descer à Terra com diversas finalidades, sendo a principal delas esclarecer e ajudar as almas encarnadas a se prepararem devidamente pela oração e meditação, para o aceleramento
de sua redenção espiritual, já um pouco retardada em numerosas
almas. Vindo então ao solo terreno e aqui se instalando, visa o
Senhor Jesus esclarecer de perto as almas encarnadas mediante
os conselhos e ensinamentos divulgados em Suas Mensagens, para
suprir as deficiências dos ensinamentos religiosos. Desta maneira,
as almas encarnadas terão oportunidade de se voltar para o mundo espiritual donde vieram à Terra com um propósito que aqui
esqueceram de todo. Esse propósito, já o disse o Senhor Jesus e
os Seus emissários, foi o de adquirirem as almas novas luzes e
experiência em suas encarnações, como um novo e grande passo
para a sua redenção espiritual.
Assim esclarecidas agora pela palavra do Senhor Jesus, é de
esperar-se que nenhuma alma se recuse a aceitar o quanto o Se-
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nhor lhes veio dizer, com o único objetivo do bem-estar e da felicidade de todas elas. Aquelas que porventura se julgarem felizes
em sua vivência terrena e por isso dispensarem os conselhos e
ensinamentos do Senhor, estão no seu pleno direito de fazê-lo,
até que as circunstâncias as induzam a mudar de idéia, e se agarrem com todo o amor aos conselhos do Senhor. No mundo espiritual não existe nenhuma espécie de violência, já o disse o Senhor em Mensagem anterior, e isto é uma verdade autêntica. À
nenhuma alma no mundo espiritual ou na Terra se compele a aceitar ou não determinada teoria relacionada com sua própria felicidade, porque isto importaria numa forma de violência. As idéias
são lançadas em todos os planos no mundo espiritual ou terreno,
deixando-se ao livre arbítrio de cada ser espiritual ou humano
aceitá-las ou não. Sabendo-se não serem as mentalidades iguais
nem a mesma a sua maneira de pensar em relação às idéias apresentadas, é preciso conceder a todas as criaturas o direito de decidirem livremente pela aceitação ou não das idéias apresentadas.
Sabe-se igualmente pelas observações recolhidas através dos séculos, que uma idéia recusada hoje por uma alma encarnada, por
motivos que só lhe dizem respeito, pode bem ser aceita amanhã
ou futuramente, quando uma razão se firmar na mente ou no
coração das criaturas. E como o tempo é infinito na vida de todos
os seres da criação, será sempre tempo de todas as criaturas aceitarem hoje uma idéia ontem recusada. O fenômemo é fácil de se
explicar. Existe um determinado estado de amadurecimento em
todas as criaturas, para elas aceitarem uma idéia ou sugestão, em
seu próprio benefício. Tal seja este estado de amadurecimento
em algumas criaturas, elas podem recusar a idéia ou sugestão apresentada, pela circunstância de não o permitir ainda o seu estado
de amadurecimento. A idéia, porém, tendo sido lançada, as células mentais dessa criatura absolveram-na e registraram independentemente da vontade da criatura. A idéia foi, porém, registrada,
podendo dizer-se que a semente foi lançada à terra e a continua
germinando. Com o andar dos tempos a idéia vai se tornando
aceitável, e a criatura passa a manifestar-se conforme com a mesma. A semente germinou no subsolo e eis que a planta se apresenta à flor da terra. A criatura passa a interessar-se pelo assunto
e ei-la ingressada no bom caminho enunciado pela idéia antes recusada. Nenhum outro processo melhor do que deixar ao tempo
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a aceitação das boas idéias.
É mister considerar as diferentes idades espirituais e o respectivo grau evolutivo para se deixar ao livre arbítro de cada criatura aceitar ou não as boas idéias apresentadas. O Senhor assim
aconselha e assim procede, não se entristecendo sequer com a
recusa das pessoas em aceitarem os conselhos e ensinamentos
exarados nestas Suas Mensagens. O que não puderem aceitar agora
essas pessoas, por certo o aceitarão amanhã, quando o seu estado de amadurecimento psíquico as aconselhar. Desta maneira espera o Senhor Jesus que todas as almas viventes em todas as nações da Terra venham aceitar e entender a Sua palavra, no exclusivo benefício de cada uma. É que o tempo se encarregará de
completar o esclarecimento de todas as pessoas que no momento não puderem entender a palavra do Senhor.
Entender a palavra do Senhor Jesus é exclusivo benefício de cada um.
A crença não é assunto que se imponha – apenas, “lance a semente”.
A purificação espiritual é a meta de todas as Almas encarnadas ou
desencarnadas.
A Terra eleva suas vibrações e evolui com sua população.
Antes de terminar todos os ensinamentos, “lance a semente à terra”.
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Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 31-7-1971
Rio de Janeiro - Brasil
ESCLARECIMENTO DURANTE O SONO DO CORPO
COMO RESULTADO DA MEDITAÇÃO – MELODIAS INSPIRADAS ÀS ALMAS MUSICISTAS – OUTRAS IDÉIAS IMPORTANTES – NOVA CIVILIZAÇÃO SE INSTALARÁ NA TERRA A PARTIR DO ANO 2000
NESTA MENSAGEM DE HOJE o Senhor Jesus deseja ministrar aos estimados leitores alguns ensinamentos novos que muito
os ajudarão em sua vida terrena, com vistas ao seu progresso espiritual. Deseja o Senhor Jesus tratar do processo evolutivo de
todas as almas que se encontram na Terra, cumprindo mais uma
encarnação. Já conhecem os leitores destas Mensagens o que se
passa durante o sono do corpo, período em que as almas (Espíritos) se afastam, sem contudo se desligarem da matéria, e se dirigem ao plano espiritual que lhes convém, ou em busca do esclarecimento para as suas atividades normais ou para se encontrarem
com entes queridos ou almas amigas que desejam visitar. Este é
um processo natural de todas as almas encarnadas, visto como,
não necessitando do sono, afastam-se do corpo enquanto ele
dorme. É neste período, então, que muitas almas procuram obter no plano espiritual as soluções mais convenientes para determinados problemas de sua vida terrena, ou se entreterem com
palestra com suas almas amigas ou parentes, embora não consigam recordar todo o assunto conversado.
Acontece diariamente se dirigirem ao plano espiritual durante
o sono do corpo, almas empenhadas no estudo ou construção de
certas descobertas na Terra, carecendo de detalhes que suas almas amigas do mundo invisível estão habilitadas a fornecer-lhes, o
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que acontece muito freqüentemente. Existem inclusive, almas
desencarnadas empenhadas em trazer à Terra determinados processos ou inventos, nos quais vêm trabalhando há anos, e desejam encontrar almas encarnadas em condições de poderem realizar tais inventos ou descobertas. As almas desencarnadas assim
empenhadas, procuram conhecer e aproximar-se das almas encarnadas e com elas conversar durante o sono do corpo, ministrando-lhes os detalhes de suas concepções, e muito felizes se
sentem quando conseguem entabolar relações neste sentido. Pode
dizer-se que de um modo geral, todas as novidades surgidas na
Terra foram captadas no plano espiritual, ou fornecidas pelas almas desencarnadas interessadas no assunto. Trata-se aqui, ainda,
do resultado da meditação após a oração diária à Divindade, quando as almas que meditam estabelecem contato com aquelas que
podem ajudá-las em suas atividades ou pretenções. Por este processo tem surgido na Terra numerosos inventos ou descobertas,
e muitos outros se encontram em desenvolvimento no plano espiritual.
No campo das belas-artes, por exemplo, há muito ainda para
vir à Terra, só dependendo do interesse das almas encarnadas em
tal sentido. Uma criatura devotada à música, e que se entregue à
meditação com o pensamento de captar novas melodias, verá este
seu desejo satisfeito, porque as ouvirá durante o sono do corpo,
inspiradas por outras almas igualmente devotadas à música. O mesmo se dará com a pintura e outras especialidades através da meditação das almas encarnadas. Existe mesmo no plano espiritual um
interesse novo pela renovação de várias especialidades no campo
das belas-artes, só esperando a oportunidade de encontro com
almas encarnadas interessadas. O fato explica-se pelo desejo que
existe no mundo espiritual de contribuir para a renovação e aprimoramento do que existe na Terra, e para isso as almas especializadas
que se encontram no Além, procuram contato com almas afins no
solo terreno para a concretização dos seus desejos de renovação.
Sabe-se que as almas que foram compositores e músicos na Terra
continuam a cultivar sua arte no mundo espiritual, como, aliás, sucede com todas as especialidades do mundo terreno. Recomenda
então o Senhor Jesus, a todas as almas encarnadas com pendores
para qualquer das belas artes, que procurem captar as idéias que

220

NOVA ORDEM DE JESUS

lhes são oferecidas no estado de meditação, as quais lhes estarão
sendo oferecidas por almas afins neste campo artístico. Depois de
haverem irradiado sua idéia no estado de meditação e entregando
o corpo em seguida ao repouso habitual, as almas serão conduzidas
ao plano espiritual, onde receberão todos os informes necessários.
No campo da música, por exemplo, há no mundo espiritual um
regular conjunto de idéias a respeito da renovação do que existe
na Terra, onde as mais importantes composições da chamada
música clássica já contam séculos. Os compositores deste tipo de
música muito têm estudado no seu estágio espiritual, e se encontram desejosos de transmitir suas idéias aos jovens compositores que se encontram na Terra, pelo único prazer de verem
suas novas melodias executadas ainda neste século. O processo
para isso cinje-se ao hábito da oração seguida de alguns minutos
de meditação, conforme tem sido explicado pelo Senhor Jesus. A
oração abre caminho através do éter para o pensamento irradiado durante a meditação. Isto nada custa às almas encarnadas e de
muito as compensará com as novas idéias captadas no mundo
espiritual.
Mas não só no campo das belas-artes funciona o estado de
meditação. Uma alma encarnada que deseje receber uma idéia
nova do mundo espiritual, recebê-la-á no estado da meditação ou
no dia seguinte, considerando-se que todas as idéias existem no
mundo espiritual à disposição das almas encarnadas. Um engenheiro ou estudioso, por exemplo, empenhado em descobrir
determinado engenho e com isso se preocupa durante o dia, deve
apelar para o estado de meditação após a oração noturna à Divindade, na certeza de que o mundo espiritual o ajudará na realização do seu engenho. O pensamento irradiado pela alma encarnada no estado de meditação é recebida pelo setor espiritual onde
se encontram numerosas outras almas especializadas no assunto,
as quais se prontificam a transmitir à alma encarnada as informações e esclarecimentos que possam ajudá-la na realização do seu
objetivo. É por tal processo que surgem constantemente na Terra
as mais diversas novidades em matéria de invenção ou descobertas, visando ao aperfeiçoamento de quanto existe na Terra. Neste
mesmo momento encontram-se em andamento vários trabalhos
que deverão aparecer em breve neste plano físico, nos quais se
encontram empenhadas algumas almas encarnadas. Uma vez com-
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pletados os planos em andamento no mundo espiritual, eis que
esses melhoramentos se positivarão no solo terreno para o bem
da coletividade.
A insistência do Senhor em recomendar a todos os homens e
mulheres o hábito da oração seguida de meditação antes de se
deitarem, envolve um grande interesse de todas as criaturas, além
de sua ligação com a Divindade. Da prática desse hábito muitas
coisas úteis resultam para as almas que oram, além do crescimento progressivo de suas luzes espirituais. Pode dizer-se inclusive,
que do hábito da oração e meditação noturna decorre em grande
parte a longevidade dos seres humanos, em conseqüência dos
fluídos divinos que nesses momentos se infiltram no organismo
das pessoas que oram. Eis, aí, estimados leitores, mais alguns e
importantes benefícios produzidos pela oração e meditação, e que
numerosas pessoas não tem sabido aproveitar. A Divina Providência muito se empenha na generalização desse belo hábito entre as diversas classes da população terrena, pelo benefício enorme dele resultante para a saúde, interesse e bem-estar de todas
as criaturas. Daí a insistência do Senhor Jesus em tratar do assunto em Suas Mensagens, assunto que o Senhor considera fundamental na vida e felicidade de todos os seres humanos.
Em seguida o Senhor Jesus deseja abordar outro tema da
maior importância para quantos vivem na Terra neste fim de século, em que se procederá no mundo espiritual a uma espécie de
teste para quantos homens e mulheres aqui se encontram. Já informou o Senhor que uma nova civilização se instalará no solo
terreno a partir do ano 2000, para o que estão descendo à Terra
alguns milhões de almas longamente preparadas no mundo espiritual. A instalação de uma civilização mais adiantada que a atual
exigirá dos homens e mulheres uma linha de procedimento moral
a toda prova, no sentido de uma harmonia vibratória de todas as
criaturas. Como um bom número de seres humanos do presente
logrará transpor os humbrais do ano 2000 daqui a cerca de trinta
anos, é de toda conveniência que as pessoas em tais condições se
empenhem desde agora em corrigir possíveis deslizes morais de
sua vivência, para ingressarem no século que se aproxima. O Senhor Jesus faz esta recomendação às pessoas que se julgarem em
condições de atingir o novo século, preparando-se para integrar a
civilização do terceiro milênio, prestes a ocupar a Terra e dela
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fazer um planeta espiritualizado, como está programado no mundo espiritual.
A civilização do terceiro milênio caracterizar-se-á pelo culto
do Espírito, e pelo sentimento de fraternidade e amor entre todas as almas encarnadas. Com a generalização deste belo sentimento, a vida terrena deixará de ser um campo de competição e
interesses mesquinhos para se transformar num autêntico paraíso em que todas as almas se tratarão como irmãs. Meditem no
que aí fica, principalmente as pessoas de menos dos cinqüenta,
aquelas que muito possivelmente ingressarão no próximo século
e devem estar preparadas para isso.
Prepare-se para integrar a civilização do 3° Milênio.
Do hábito da oração e da meditação noturna decorre também, em grande
parte, a longevidade da pessoa.
Todas as novidades surgidas na Terra foram captadas do plano espiritual ou
inspiradas do Espaço.
O resultado da meditação, após a oração fervorosa, traz esclarecimentos
durante o sono.
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
120 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 1-8-1971
Rio de Janeiro - Brasil
PROBLEMA SEMELHANTE AO DE OUTROS PLANETAS –
MILHÕES DE ALMAS EM FIM DE APRENDIZADO – AS ALMAS
REFRATÁRIAS AOS CONSELHOS DO SENHOR IRÃO MEDITAR LONGAMENTE NO ALÉM – VALOR DO PENSAMENTO
POSITIVO
O QUE ESTÁ ACONTECENDO no mundo terreno já tem
acontecido em outros planetas deste mesmo sistema, e há de
acontecer em todos os demais, pela necessidade, de se ajustar à
superfície às condições de vida de suas populações. A Terra como
os demais planetas, possui áreas grandemente extensas em todos
os quadrantes, até agora de nenhuma utilidade para a população,
por não se prestarem ao cultivo de alimentos; agora porém, com
o crescimento da população, essas áreas tornaram-se necessárias
e serão transformadas em planícies cultiváveis. Para isso foram
elaborados os planos necessários no mundo espiritual, para execução precisamente a partir deste fim de século; os quais deverão
operar as modificações necessárias na superfície terrena, com a
finalidade de colocar à disposição do homem as extensões de terreno até agora improdutivas.
Acontecimentos semelhantes têm ocorrido em diversos outros planetas com objetivo idêntico, em face do crescimento das
populações em todos eles. O número de almas vindas de planetas
inferiores vem crescendo constantemente no mundo espiritual,
tanto no ciclo terreno como no ciclo dos demais planetas do vosso sistema solar, e todas essas almas necessitam de tomar corpos
físicos para se desenvolverem e aprimorarem. E como a capacidade alimentar se encontra praticamente esgotada em quase todos os planetas habitados, a solução encontrada é a que está sendo operada na Terra com a demolição das elevações montanho-
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sas inúteis, transformando-as em planícies cultiváveis. O trabalho
em execução presentemente na superfície terrena deverá preparála para uma vivência de mais de vinte mil anos, para servir às novas
gerações que deverão habitar a Terra nesse período.
Calculam as Forças Superiores que o período acima poderá
desenvolver e aprimorar espiritualmente de dez a quinze gerações de almas que deverão reencarnar na Terra, sendo uma grande parte das que ora estagiam no mundo espiritual, e outra parte
das que vêm ingressando no planeta, procedentes de escolas inferiores a esta. O Senhor Jesus está empenhado, por isso, em promover o desenvolvimento final das almas que se encontram na
Terra neste fim de século, para que regressem ao mundo espiritual
na situação dos alunos que concluíram o curso na Universidade.
Mas o Senhor Jesus alimenta ainda um outro desejo: é poder utilizar as almas que concluíram seu aprendizado na Terra neste fim
de século, para as utilizar proximamente como emissários Seus
junto às almas encarnadas na missão de Guias e Protetores. Para
conseguir esse objetivo foi que o Senhor decidiu instalar-se no solo
terreno onde se encontra, onde está ditando estas Mensagens de
amor e fraternidade a todos os seres humanos. Sente o Senhor
Jesus que falta certa motivação a muitas almas encarnadas para se
esforçarem no sentido do seu aprimoramento moral em sua presente encarnação. O Senhor Jesus deseja dizer então a essas almas, que se esforcem em adquirir os conhecimentos espirituais
que puderem nestes anos finais do século, para que o Senhor possa contar com todas elas na formação que tem em vista realizar
no Alto, de um núcleo de almas altamente evoluídas para o desempenho de luminosas tarefas do serviço divino.
Com esta motivação deseja o Senhor Jesus despertar nas almas encarnadas mais vividas, aquele sentimento trazido do Alto
ao descerem a este plano físico, o que na grande maioria das almas encarnadas na primeira metade deste século, e bem assim
daquelas que reencarnaram na última década do século passado,
era de se esmerarem de tal maneira em sua vivência terrena, que
pudessem alcançar a redenção espiritual. É este sentimento que o
Senhor deseja despertar em todas estas almas encarnadas até aos
dias finais do século, para que possam regressar ao mundo espiritual aureoladas com o belo diadema característico das almas
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redimidas. Bem sabe o Senhor que esta Sua linguagem há de parecer inteiramente nova para uma grande maioria de leitores, mas
não o é absolutamente. Esta linguagem é bastante conhecida de
todas as almas que se encontram na Terra, porque ouvida muitas
vezes por todas elas dos seus mentores espirituais ao se prepararem para descer ao solo terreno. Acrescentará o Senhor Jesus
que nenhuma alma desceu ao solo terreno desde o início do século, que não tivesse freqüentado cursos de formação espiritual
preparatórios de sua vivência terrena, cujos ensinamentos se encontram acumulados em sua memória espiritual. O meio de cada
alma encarnada poder recordar aqueles ensinamentos, é fácil de
usar, porque consiste simplesmente do ato de meditação aconselhado pelo Senhor Jesus no momento de deitarem. O estado de
meditação em que o Espírito penetra os próprios arquivos espirituais, é o melhor meio de cada ser humano poder recordar quanto
possa ajudá-lo na aquisição de quanto necessita para alcançar a
sua desejada redenção espiritual.
Acredita o Senhor Jesus que restará um número limitado de
almas que se mostrarão refratárias aos ensinamentos do Senhor,
no que estarão no uso de seu pleno direito, uma vez que a evolução espiritual de cada alma tem de ser espontânea e livremente
exercida. Às almas que assim pensarem, o Senhor deseja deixar
aqui um apelo e uma advertência. O apelo é no sentido de que
reflitam bem antes de recusarem os ensinamentos e recomendações do Senhor, trazidas à Terra na undécima hora, por assim dizer. Se estas almas se sentem fortemente ligadas à hábitos e procedimentos dos quais não conseguem libertar-se, ainda assim o
Senhor lhes diz que a prece e a meditação noturna muito poderão ajudá-las a se libertarem.
Em seguida a advertância do Senhor. Esta é que, vencido este
momento histórico da população terrena, as almas que persistirem na recusa de se modificarem para seguir os conselhos e
ensinamentos do Senhor, como não podem permanecer indefinidamente na Terra, irão ocupar no Além o plano destinado às almas que se desinteressarem do próprio progresso espiritual, e lá
permanecerão durante séculos sem fim, até que um novo e puro
sentimento possa germinar nos seus corações. O Senhor Jesus
muito lamentará que isto venha a acontecer às almas refratárias
do momento, mas não está apenas na vontade do Senhor que
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elas se modifiquem. É imprescindível que nasça no íntimo de cada
alma o sentimento do próprio progresso espiritual, para que possam alcançá-lo. O recurso à oração sincera seguida de alguns minutos de meditação, é o meio pelo qual numerosas almas conseguiram
vencer poderosos laços fluídicos que as prendiam à materialidade, e
alcançar a estrada luminosa do seu aprimoramento. O Senhor Jesus
coloca-se à inteira disposição de quantos seres humanos necessitarem da Sua ajuda para ingressar decididamente no caminho da
espiritualidade, sendo para isso somente chamar pelo Senhor no
momento da oração. Aqueles que assim procederem, podem ter
de antemão a plena certeza de que o Senhor Jesus estará presente e os ajudará nos seus justos objetivos. Espera assim o Senhor
poder contar também com as almas refratárias de hoje, para o
serviço divino de amanhã.
Em seguida o Senhor Jesus deseja ministrar um ensinamento
a mais, para ajudar os leitores de Suas Mensagens em sua vivência
terrena sob os auspícios das Forças Superiores. Este ensinamento
deve contribuir para que os leitores se habituem a emitir pensamentos positivos em favor de suas íntimas e justas aspirações. Sabendo-se ser o pensamento a base de todas as realizações materiais, é da maior conveniência que todos os seres humanos aprendam e se habituem a usar o pensamento como base e fator de
suas realizações. Já foi dito na Terra e é verdade, ser o pensamento uma força mais poderosa que a dinamite. Apenas se torna necessário saber usar esta força poderosa em favor das realizações
humanas. Há então que procurar usar esta força imponderável sempre que um ser humano deseje empreender uma realização justa e
razoável, isto é que não possa prejudicar a ninguém. Como proceder então? – hão de desejar saber os leitores. O Senhor Jesus esclarece que para usar o pensamento de maneira positiva, deve o
ser humano estabelecer, primeiro o seu objetivo e passar a mentalizálo, dando-lhe os contornos de uma pintura. Estabelecida esta, passe o ser humano a alimentá-la diariamente dedicando-lhe os minutos que puder, na convicção de estar projetando fluído mental à
sua pintura, a qual se tornará cada dia mais nítida na sua mente.
Esta e a fase da mentalização do seu objetivo. Com a continuação
do processo em que o pensamento projeta novo fluído a imagem
criada pelo pensamento, a pintura se adensa e rompe a resistência
do plano em que tiver sido construída, e se projeta no plano físico
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ao alcance ou presença de quem a idealizou. O fato acontecerá
então de várias maneiras. Se se tratar de uma melhoria de colocação o objetivo idealizado, o idealizador terá a satisfação de ver-se
convidado ao emprego mentalizado, vendo com isso realizada a
sua aspiração. Mas pode tratar-se também da aquisição de algo
desejado pelo ser humano, uma resistência própria, por exemplo, e esse objeto virá ao encontro de quem o idealizou, sempre
em condições ao seu alcance. Esses fatos tem-se verificado aos
milhares em todos os tempos, desde que a força do pensamento
foi descoberta e posta a serviço do conforto ou das necessidades
dos seres humanos. O essencial nesses casos é que a imagem não
seja abandonada pelo seu idealizador, para que a mesma se positive.
E isto sempre tem acontecido até hoje.
O pensamento é a base de todas as realizações materiais – pense positivamente.
Na meditação, após a oração ardorosa, rompereis os laços que vos prendem à materialidade.
O Senhor Jesus ajuda aos que desejam ingressar no caminho da espiritualidade – basta chama-Lo no momento da oração.
Continuai empenhados no CONHECIMENTO ESPIRITUAL – somente os
interessados se embriagarão com a SABEDORIA DIVINA!
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
121 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 7-8-1971
Rio de Janeiro - Brasil
PLANOS EM PRINCÍPIO DE EXECUÇÃO – TODA ATENÇÃO DA ENGENHARIA CELESTE – ESPIRITUALIZAÇÃO DA
POPULAÇÃO TERRENA ENCHENDO OS TEMPLOS RELIGIOSOS – APRIMORAMENTO VIBRATÓRIO DO AMBIENTE ATRAVÉS DA ORAÇÃO E MEDITAÇÃO DIÁRIAS
O MUNDO TERRENO, um dos menores mundos habitados
deste sistema solar, está caminhando para receber transformações de monta em sua estrutura com o objetivo de o preparar
para hospedar um número de almas encarnadas em dobro das
que aqui se encontram neste fim de século. Para isto foram elaborados no mundo espiritual os planos a serem executados no solo
terreno, alguns já em princípio de execução. Tais planos importam
numa transformação substancial de várias áreas geográficas, inclusive
nas áreas marítimas. A concretização dos planos longamente estudados, porém, ultrapassará o século em curso, para prosseguir no novo
século, dado que sua realização terá de ser lenta como se faz necessário, a fim de não tumultuar demasiado a vida das populações.
O Senhor Jesus deseja preservar o maior número de vidas
das almas residentes nas áreas a serem atingidas pelas operações
transformatórias, e para isso tem recomendado a maior atenção
por parte da engenharia celeste incumbida das operações telúricas.
Contudo, porém, é possível que um bom número de almas venha
a desencarnar por efeito das operações em curso, as quais nada
sofrerão porque serão carinhosamente recolhidas e conduzidas
aos seus lares no mundo espiritual. Considera por isso o Senhor
Jesus que as operações telúricas se prolongarão talvez por duas
décadas do próximo século até que todos os planos tenham sido
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executados. Isto feito, o mundo terreno terá alcançado também
um novo degrau em sua escala evolutiva, tal como já aconteceu a
outros planetas habitados. A vivência de todas as almas encarnadas deixará de ser, então, esta luta constante que todas sustentam
para viver, dado que embora a população terrena venha a dobrar,
todas as coisas se tornarão mais fáceis para todas.
Um dos fatores da melhoria de vida das almas encarnadas do
próximo século consistirá da espiritualização de quase toda a população, que terá seus pensamentos voltados para a vida espiritual,
e menos integrados na vida material de agora. Este fato tornará
mais felizes as criaturas humanas em todas as regiões da Terra,
sempre voltadas para a espiritualidade. Isto acontecerá em grande parte devido à reforma que se processará no ensino a ser posto em prática pelas principais confrarias religiosas da Terra, então
dirigidas pelas almas que estão reencarnando para essa tarefa. É
necessário ensinar às almas encarnadas desde tenra idade, que
elas são Espíritos procedentes do mundo espiritual com a finalidade de progredirem moralmente, na Terra, e não para amealhar
tesouros perecíveis que em nada contribuem para a sua iluminação. Com a reforma que se aproxima em matéria de ensino religioso, haveis de ver repletos de criaturas ávidas de conhecimentos espirituais os majestosos templos que se erguem por toda
parte, principalmente no Ocidente, os quais estão ficando desertos em face dos ensinamentos superados, que já não interessam
aos ouvintes. Uma das maneiras, porém, da difusão dos ensinamentos
espiritualistas a todas as almas que estão chegando a Terra, será a
prática das reuniões nos lares sob a direção dos chefes de família,
para serem lidos e comentados estes ensinamentos trazidos pelo
Senhor Jesus e por vários dos Seus emissários que ditaram livros na
Terra. Realizando reuniões nos lares uma ou duas vezes por semana com a família, os respectivos chefes receberão a assistência
de Entidades altamente evoluídas incumbidas de os assistir e proteger, assim como aos seus familiares. As crianças receberão nessas reuniões um volume de conhecimentos que terão o mérito
de as despertar para a espiritualidade, imprimindo em suas mentes a direção certa que devem seguir na vida. Esta reforma religiosa torna-se urgente para a felicidade de todos os homens e mulheres, em face da pobreza espiritual hoje verificada no planeta.
Observado do mundo espiritual, o mundo terreno aparece en-
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volvido numa camada cinzento-escura, resultante do conjunto de
pensamentos impregnados de materialidade, emitidos pela grande maioria das mentes humanas. O espetáculo é entristecedor
para quantos o observam do mundo espiritual, um atestado vivo
da materialidade que ainda impera nas populações terrenas. Ha
necessidade, por conseguinte, de se difundir em todo o planeta o
princípio espiritual em todas as almas encarnadas para que se habituem a orar à Divindade, não apenas com o objetivo de cumprirem um ensinamento espiritual da maior valia para elas próprias,
mas ainda com a finalidade de transformar a camada cinzenta que
cobre a Terra, num reflexo luminoso da espiritualidade das almas
que a habitam. Esta transformação torna-se necessária e urgente
para a modificação do ambiente vibratório da Terra em favor de
todas as criaturas humanas.
Do que aí fica deve resultar o que poderemos denominar a
espiritualização do planeta terreno, onde os vários bilhões de almas encontrarão uma vivência bem mais próspera e feliz do que a
atual. A Terra marchará então para um novo grau evolutivo, ao
qual tem incontestável direito como planeta-escola que tem sido
até agora. Habitada a partir de agora por uma população de almas
refinadas espiritualmente, a Terra produzirá então vibrações semelhantes e com isso se transformará naquele paraíso dos vossos
contos de fadas. Quem, entretanto, deverá produzir tão agradável modificação no ambiente terreno, não são as suas rochas, as
suas florestas nem os seus mares, que não passam de elementos
passivos da vida terrena, tal incumbência é privilégio das almas aqui
encarnadas no aprimoramento de suas vibrações mentais somadas às suas orações à Divindade.
O Senhor Jesus apresenta em seguida uma imagem bastante
simples para ilustrar o que aí fica. Todos vos que habitais a vossa
residência tendes o gosto de possuir um ambiente alegre e confortável, empreendeis de tempos em tempos um programa de
reformas, pintura, etc., para atender aos vossos desejos de maior
conforto e bem-estar. É este um trabalho inteiramente vosso como
moradores do vosso lar, e jamais podereis esperar que terceiras
pessoas disso se incumbam. Em relação à Terra verifica-se fato
semelhante. Cumpre aos habitantes do mundo terreno produzir
a reforma de que o mesmo está necessitando, e a mais ninguém,
conforme o Senhor explicou. Apenas para reformar o ambiente
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vibratório terreno não há necessidade de menor dispêndio, porque o mesmo não depende de limpeza nem de pintura como o
vosso lar. Para reformar o ambiente terreno é suficiente o aprimoramento vibratório de todos os habitantes ocasionais da Terra, emitindo vibrações do mais alto teor espiritual, somadas às
orações diárias à Divindade. O trabalho conjunto de todas as almas encarnadas em tal sentido terá o mérito de purificar até o ar
que todas respiram, levando maior dose de saúde a todos os órgãos. Vedes então, estimados leitores, que não pode ser o Senhor
Jesus nem tampouco as Forças Superiores quem terá poderes
para modificar para melhor o ambiente terreno. No caso considerai
que se trate do vosso próprio lar que todos desejais o mais agradável possível. Tratai então de policiar os vossos pensamentos de
maneira a emitirdes somente pensamentos bons, puros, elevados, cuja reunião com pensamentos iguais emitidos por outras
mentes, venha a eliminar os miasmas que se acumulam na camada cinzento-escura que envolve a Terra. A partir desta verdadeira
profilaxia espiritual, todas as almas passarão a respirar o ar puro
abundante que terá ainda o mérito de dilatar ao máximo a vivência
de cada uma na Terra.
Convém que saibais, estimados leitores, que as causas
determinantes do baixo índice da vivência humana deve ser atribuído
em boa parte às cirscunstâncias que rodeiam a vida dos seres humanos, entre elas o ambiente vibratório predominante no planeta. Isto
é realmente para lamentar, considerando que uma alma aguarda no
mundo espiritual cerca de um século para poder reencarnar, para
permanecer, como atualmente, uma média de quarenta anos na Terra. Considerando mais que a alma encarnada passa realmente a
conduzir-se após os vinte anos de idade do corpo, segue-se que
bem pouco tempo lhe resta para o seu aprimoramento moral na
Terra.
Em face do que aí fica, duas coisas, por assim dizer, são necessárias e urgentes: a primeira é a necessidade da oração diária à Divindade, para que a Divindade saiba que a alma existe e onde se encontra.
E a segunda e igualmente importante, é o esforço de todas as almas
na sua espiritualização, do que resultará, inclusive, a elevação do seu
potencial em favor do saneamento do ambiente que envolve o planeta. Tomai nota disto, estimados leitores, e estareis dando à coletividade de que fazeis parte, uma bela contribuição.
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Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 8-8-1971
Rio de Janeiro - Brasil
ELEVAÇÃO DE GRAÇAS AO CRIADOR PARA A SANTIFICAÇÃO DOS LARES – ENVIAR PENSAMENTOS DE AMOR E
SOLIDARIEDADE MORAL ÀS POPULAÇÕES AFLITAS – CONSEQÜÊNCIA DOS PENSAMENTOS DE ÓDIO SOBRE QUEM
OS EMITE
O SENHOR JESUS tem observado em Suas visitas freqüentes
a todas as nações da Terra, os pensamentos de suas populações
voltados exclusivamente para os assuntos relacionados com a prosperidade da matéria, na qual se concentram todas as atenções.
Os objetivos da vinda das almas à Terra, que representam em verdade o caminho da felicidade de todas as almas encarnadas, quase
não são lembrados, por toda parte. Tem observado o Senhor
Jesus que as religiões disseminadas no mundo terreno são muito
pouco lembradas nos lares da maioria das populações, o que é uma
pena, em face da necessidade de todos os homens e mulheres se
espiritualizarem. Sim, estimados leitores; há necessidade e urgência mesmo, de que todas as populações da Terra se voltem para
os verdadeiros objetivos de sua vinda talvez pela milésima vez à
Terra, que não são absolutamente o enriquecimento de bens materiais que há de ficar na Terra, mas a aquisição de novas luzes
espirituais para as suas almas. Bem sabe o Senhor que esse fato
decorre da falta de ensinamentos espirituais por parte das religiões
terrenas, a despertar o sentido da espiritualidade em todos os corações.
Mas também tem registrado o Senhor Jesus com alegria em
muitos lares, um hábito de grande eficiência no sentido da fé, que
é a reunião das famílias após a última refeição do dia, para elevação de graças ao Criador pelo alimento daquele dia. O Senhor
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Jesus apreciou com alegria tão belo hábito, sobretudo nos países
do Ocidente, onde o chefe da família reunida eleva graças ao Criador secundado mentalmente por todos os membros presentes.
Este belo hábito de todos os dias tem o mérito de atrair para o lar
e a família as graças do Criador numa autêntica santificação dos
lares que assim procedem. Trata-se no caso de um belo preceito
religioso herdado das gerações passadas, e que muito enobrece
as almas que dele participam.
Verificou ainda o Senhor Jesus com igual alegria e contentamento, que esses mesmos lares costumam rezar o terço nas noites de inverno que são mais longas na Europa, quando as famílias
se entretém a fazer serão para aproveitar o tempo. Observou-se
então o Senhor que um dos membros da família que encarrega de
dirigir o terço, ao que os demais respondem com verdadeiro sentimento de religiosidade. Este belo hábito acarreta grandes compensações para as famílias que o praticam, no prosseguimento de
uma tradição multissecular, atraindo para os membros da família
as bênçãos da Divindade em suas atividades. Nas noites de verão,
bastante mais curtas que as do inverno, as famílias cumprem apenas o preceito de dar graças à Divindade pelo alimento daquele
dia, indo em seguida ao repouso do corpo. O Senhor apreciou
devidamente este preceito pelo que o mesmo representa de religiosidade para as famílias que o praticam, o que acontece em quase
todos os lares do Ocidente.
Nos lares do Hemisfério Sul já esta bela prática quase não
existe, adotando cada criatura a sua própria maneira de agradecer
à Divindade o alimento, proteção e graças recebidos nesse dia. É
porém, ainda muito rara esta prática, havendo uma imensa maioria de pessoas que se entregam ao repouso noturno sem o menor sinal de agradecimento à Divindade, por tudo quanto usufruíram nesse dia. É da maior conveniência para cada ser humano
estabelecer a sua maneira de testemunhar o seu agradecimento
diário à Divindade pela proteção recebida, com o pedido de sua
continuação para o dia seguinte. A Divindade aprecia verdadeiramente o reconhecimento das almas encarnadas num testemunho
de gratidão que a todas enobrece. As almas que assim se habituarem podem contar com uma assistência e proteção espiritual em
suas atividades diárias cujo valor só poderão avaliar devidamente
ao regressarem ao mundo espiritual. Nessa ocasião hão de ter
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oportunidade de constatar de quantos precipícios foram desviadas pela ação da Divindade. Por tal motivo, e ainda pela iluminação decorrente da oração noturna à Divindade, é que o Senhor
Jesus não se cansa de recomendar essa prática a todas as almas
que cumprem mais uma encarnação na Terra.
Em seguida o Senhor Jesus deseja abordar outro tema igualmente importante para todas as almas que se encontram em nova
peregrinação pelos caminhos terrenos. O Senhor menciona aqui
nova peregrinação, dado que todas as almas encarnadas do presente já aqui estiveram vezes seguidas, através de muitos séculos
decorridos, com os mesmos objetivos de sua presente encarnação.
Deseja então o Senhor Jesus referir-se à maneira pela qual costumam as pessoas encarar os fatos ocorridos no mundo, envolvendo a vida, haveres e felicidade das criaturas humanas residentes
nas regiões atingidas. Em geral as notícias de fatos mais ou menos
graves ocorridos a grandes distâncias não chegam a imprensionar
as populações de outros lugares, as quais recebem tais notícias
com toda a naturalidade. O Senhor Jesus deseja, porém, solicitar
a todas essas populações distantes, um pensamento de amor e
solidariedade para com as populações atingidas, o que, custando
bem pouco a cada alma, irá produzir um grande alívio às almas
atingidas pelos fatos noticiados. Explica o Senhor a propósito, que
sendo a vida universal um conjunto de vibrações, das quais todos
os seres se beneficiam, um pensamento de amor e solidariedade
emitido por muitos milhares de seres humanos, dirigido à coletividade envolvida por acontecimentos extraordinários, tem o mérito de amenizar o sofrimento dessa coletividade e de recuperar os
seus elementos. A vida humana é bastante sensível a todo tipo de
vibrações mentais, tanto no bom como no mau sentido. Assim,
se uma coletividade emitir pensamentos de amor e solidariedade
em favor de outra em momentos de sofrimento, tais pensamentos reunidos constituem um poderoso lenitivo para as almas atingidas. Estará sendo aplicado desta maneira o princípio de solidariedade humana que deve existir entre as populações de todas as
regiões do mundo terreno, e isto muito as dignifica aos olhos da
Divindade. O Senhor Jesus apresenta em seguida uma imagem
capaz de traduzir o valor dos pensamentos de solidariedade acima referidos. Imaginai, estimados leitores, que se tenham esgotado os reservatórios de água potável de uma cidade em face de
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algum acontecimento telúrico nela ocorrido, ou em suas imediações. A falta deste líquido precioso estará levando a população a
enorme sacrifício para atender a um sem número de necessidades. E imaginai em seguida que os pensamentos reunidos de toda
a população restante do planeta, se transformasse nesse precioso
líquido de que tanto carecesse a população da cidade envolvida
pelos acontecimentos, e qual não seria a sua manifestação de alegria ao constatar o fato. Pois bem, estimados leitores; o conjunto
vibratório constituído pelos pensamentos de amor e solidariedade emitidos em todo o mundo terreno, irá produzir na coletividade atingida pelos fatos, uma sensação de alívio e bem-estar só
comparável à notícia de que seus reservatórios de água potável se
encontram novamente cheios. Um sentimento de profunda alegria, tanto num caso como noutro, inundará todos os corações,
levando-lhes uma paz e tranqüilidade de que muito necessitavam.
Toma aí boa nota disto, estimados leitores, para que assim procedais
ao receberdes notícias de fatos ocorridos seja a que distância for,
contribuindo com o vosso pensamento de amor e solidariedade
para com os vossos irmãos atingidos pelo sofrimento. Fazei isto,
pois, estimados leitores, e a Divina Providência vos recompensará generosamente do vosso ato.
Mas não serão beneficiados apenas os vossos irmãos a quem
houverdes dirigido o vosso pensamento de amor e solidariedade
em casos extraordinários. Partindo do princípio universal de que
todo ato bom ou mau age de retorno sobre quantos o praticam,
o que é uma verdade autêntica, a vibração mental que emitirdes
em favor de uma coletividade de almas encarnadas no sentido de
beneficiá-las, após produzir o desejado efeito, ela retorna ao ponto
de partida para beneficiar no mesmo grau as almas que a emitiram. Isto explica a sensação de bem-estar que envolve todas as
almas que procuraram emitir vibrações de amor e solidariedade a
outras almas, perto ou distantes. É que tais vibrações sempre
retornam à fonte emissora, beneficiando-a no mesmo grau da vibração emitida.
Agora o reverso da medalha, ou seja o fato semelhante no
caso da emissão de pensamentos de ódio ou malquerença contra
outras pessoas. A vibração emitida, após haver atingido o alvo e
nele produzir o mal de que for portadora, também retorna à fonte emissora e nela produz o mesmo grau de maldade de que se
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acha impregnada. Disto se deduz o grande inconveniente de alguém tentar atingir mentalmente ao seu semelhante, enviandolhe pensamentos de ódio ou malquerença, porque tais pensamentos só se desfazem depois de voltarem à fonte emissora. Se o alvo
visado vier a sofrer algum dano moral em conseqüência do potencial vibratório recebido, o mesmo dano sofrerá a fonte emissora em face do retorno desse potencial vibratório. Assim
esclarecida, a humanidade estará em condições de eliminar da superfície terrena um sem número de males que atingem numerosas
criaturas, produzidos pela emissão de pensamentos malévolos de
muitos seres humanos. E dizer-se que existem criaturas na Terra
cuja atividade consiste em realizar certa espécie de trabalhos destinados a produzir efeitos maléficos em outros seres humanos! As
almas que a tal espécie de trabalhos se dedicam, usando em geral
a parceria de outras almas afins do plano espiritual próximo a Terra, ao desencarnarem irão defrontar situações bastante lamentáveis, conseqüentes do acúmulo de maldades por elas próprias
construídas quando ainda no corpo. A lei de Causa e Efeito que
existe desde muito antes da formação da Terra, vai encarregar-se
de punir devidamente as almas que se afizeram à prática do mal
como meio de vida, e aí delas, agora no mundo espiritual. Todo o
mal praticado as espera nos mais baixos planos do mundo espiritual, onde as mesmas não encontram sossego nem amparo para
o seu sofrimento. A prece sincera, e somente ela, ainda poderá
proporcionar a essas almas alguns minutos de alívio.
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Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 14-8-1971
Rio de Janeiro - Brasil
ENSINAMENTOS E CONSELHOS DO MAIS ALTO QUILATE – VIDA ESPIRITUALIZADA E VIDA INSTINTIVA – A CONSTRUÇÃO DO PROGRESSO ESPIRITUAL DAS ALMAS – O QUE
PODERÁ ACONTECER ÀS ALMAS QUE DESDENHAREM A
ORAÇÃO
TUDO QUANTO O SENHOR JESUS está divulgando em
Suas Mensagens dirigidas a todas as almas encarnadas deste fim de
século, são ensinamentos e conselhos do mais alto quilate para o
mais rápido desenvolvimento espiritual de todas elas. É tempo de
todos os homens e mulheres se voltarem de coração para a sua
vida espiritual, que é a continuação desta vida terrena. Encontrando-se as almas na Terra vivendo num corpo de carne e senhoras
de seu livre arbítrio, não recordam muitas delas o fato de que
amanhã terão de deixar esse corpo e partir de regresso ao mundo espiritual, de onde vieram, para a sua presente encarnação.
Em face desta verdade, devem todos os homens e mulheres preparar-se espiritualmente para essa oportunidade, a fim de que
possam ser conduzidos pelos seus Guias e Protetores que os assistem em sua vivência terrena.
O que está acontecendo por toda parte não constitui novidade porque se tem verificado pelos séculos e milênios decorridos,
em que a maioria das almas encarnadas sempre desperdiçaram
encarnações e mais encarnações como a atual. Sucede porém,
que este século foi preparado para selecionar as almas encarnadas no sentido de identificar aquelas que se empenham realmente
em progredir moral e espiritualmente, e aquelas que preferem
viver uma vida muito semelhante à dos irracionais, que é a vida
instintiva. Desta identificação em curso, as Forças Superiores devem separar as almas realmente empenhadas em progredir, para,
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após um estágio mais ou menos longo no mundo espiritual, poderem voltar à Terra quando este planeta já houver galgado novos
degraus na sua escala evolutiva, e aqui estará vivendo uma nova
civilização. Nessa oportunidade a Terra oferecerá excelentes condições de vida às suas diversas populações, com numerosos adiantamentos que então registrará em vários setores. A reencarnação das almas na Terra passará a constituir um autêntico privilégio
para quantas lograrem obtê-la das Forças Superiores, uma vez
que se encontrem preparadas para merecê-las. É tempo então
de todas se prepararem a partir de agora para poderem gozar
proximamente do privilégio apontado e podem voltar a participar
de uma vivência terrena bem mais adiantada e feliz do que a atual.
Quanto às almas encarnadas do momento que passa, cujo
tempo mal lhes chega para acumular bens de fortuna material e
divertir-se pelas noites adentro, sem se preocuparem com o seu
progresso espiritual, essas almas hão de regressara seu tempo ao
mundo espiritual, mas em condições bem pouco agradáveis para
elas. Ensinam as leis espirituais que às almas compete a construção do próprio progresso, sem que ninguém mais possa nisso intervir. O progresso espiritual de uma alma deve assinalar o seu
próprio esforço em se elevar ao longo de suas encarnações vividas no solo terreno, e jamais a ajuda de outras almas. A única
ajuda que pode ser evidenciada no progresso de uma alma é aquela
decorrente das suas orações constantes à Divindade, traduzida
em luzes e bênçãos incorporadas ao seu diadema espiritual. As
leis espirituais estudadas com interesse no Alto pelas almas que se
preparam para descer à Terra, dizem-lhes muito claramente que
a sua felicidade na Terra está estreitamente relacionada com o
nível moral dos seus atos e atitudes. Mas também lhes ensinam as
leis espirituais, a maneira de se conduzirem em sua vivência terrena,
com o fim de se engrandecerem espiritualmente enquanto na Terra
estiverem. A maneira de tal conseguirem consiste na sua ligação
diária, permanentemente, com a Divindade, por meio da oração
noturna, o que muito tem contribuído para a iluminação de muitos milhões de almas que passaram pela Terra, inclusive para outras muitas que ainda aqui se encontram.
Ora bem; vejamos em seguida o que pode acontecer às almas encarnadas que pensam poder dispensar a oração noturna à
Divindade, pelo fato de nada precisarem para a sua tranqüilidade
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presente. Estas almas deverão deixar o corpo, fortuna e bens terrenos quando a sua hora soar para regressarem ao seu plano de
vida espiritual. Como nada procuraram construir enquanto no
corpo para a sua tranqüilidade futura no mundo espiritual, quando
lá chegarem poderão decepcionar-se ao verificarem que nada conduzem em matéria de luzes espirituais, e por isso estranharão
possivelmente o ambiente de trevas que encontrarão ao desembarcarem de regresso da Terra. E como não chegaram a construir
um maior ou menor patrimônio espiritual enquanto na Terra, por
só haverem cuidado do seu enriquecimento material, ver-se-ão
na contingência de aceitar o oferecimento de alguma alma caridosa
para que possam locomover-se em meio da treva que as rodeia.
Não há nesta simples descrição nenhum exagero com a finalidade
de impressionar as almas despreocupadas do seu futuro espiritual.
Não, estimados leitores; o Senhor Jesus deseja apenas apresentar
o quadro espiritual que as almas poderão encontrar realmente no
seu regresso ao plano espiritual, e dizer-lhes ser bastante tarde
nesse momento, para tentarem modificá-lo. Disto se deduz que a
luz e progresso moral só se conseguem através das encarnações
no solo terreno, onde todas as almas dispõem do seu livre arbítrio. Aquelas que não esqueceram de todo os esforços que empregaram junto as Forças Superiores para descerem uma vez mais
a Terra, e aqui se esforçaram em acrescentar a sua luminosidade,
essas almas retornaram ao mundo espiritual com a tranqüilidade
do viajante que desembarca em qualquer cidade estranha com a
tranqüilidade dos recursos que conduz para nela viver. Sem os
recursos necessários o viajante, ou não viajaria, ou se arriscaria a
passar dificuldades de toda a sorte. Essa alternativa não existe,
porém, em relação às almas encarnadas; não dispõem elas da faculdade de viajar ou não de regresso ao mundo espiritual em dia
mês e ano que só a Divindade conhece. Assim, pois, todas darão
boa prova de inteligência se se empenharem desde a mocidade
em acumular a única moeda que circula no mundo espiritual, que
são as luzes e bênçãos que puderem adquirir enquanto na Terra.
Pessoas existem em grande número na Terra, para quem o
estudo das leis espirituais é assunto dispensável pensam elas, ou
só se interessando por isso bem mais tarde, uma vez que no momento esse estudo as obrigaria a se desprenderem de certos hábitos que as mesmas não desejam abandonar. Pode acontecer
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entretanto, e tem acontecido em muitos casos, que uma partida
absolutamente inesperada do mundo terreno venha surpreender
a essas pessoas, cujas almas regressam então ao mundo espiritual
completamente desprovidas de luz. Ao comparecerem perante o
Tribunal a que todas as almas comparecem no seu regresso da
Terra, as almas naquelas condições terão o grande desprazer de
ouvir a declaração de haverem perdido a sua viagem à Terra, o
que é realmente de lamentar. E se, após haverem esperado um
século para receberem a necessária permissão para voltarem à
Terra, aquelas almas ouvem das Forças Superiores tão triste declaração, elas logo deduzem que uma nova encarnação lhes será
bem difícil de obter, senão mesmo impossível nos próximos dois a
três séculos seguintes. Decepção semelhante tem ocorrido à muitos milhares de almas que na Terra apenas trataram das coisas
materiais as vinte e quatro horas do dia, nada produzindo em favor da sua maior luminosidade espiritual. Sabem as Forças Superiores que a vida terrena se caracteriza por um conjunto de atrações de ordem material a dominar as almas encarnadas desprovidas de uma firme determinação de ordem espiritual. Esse conjunto de atrações não resiste, porém, à determinação das almas que
construírem o hábito da sua oração noturna a Divindade, a fim de
receberem as luzes e bênçãos dela decorrentes, absolutamente
indispensáveis a vida terrena. Se, porém, existirem almas que se
julgarem dispensadas desse belo hábito da oração noturna pelo
fato de estarem vivendo tranqüilamente a sua vida, ainda assim
devem convencer-se dessa necessidade, até para poderem manter a sua tranqüilidade. Há um ensinamento espiritual de grande
força que nos ensina a olhar a vivência terrena como uma estrada
bastante ampla que todos percorrem, mas que, imprevistamente
pode ceder ou aluir, propiciando surpresas ao viajante. Ensinam
ainda as leis espirituais que não existem vidas absolutamente tranqüilas no mundo, e que a todas sempre ocorrem situações que só
a Divindade pode resolver. Se, portanto, houver criaturas que
possam desdenhar a intervenção da Divindade em sua vida nos
momentos de verdadeira experimentação, essas criaturas terminarão por se voltar também para a Divindade, a única força espiritual que poderá ajudá-las. E ajudá-las-á seguramente.
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Quem tiver vida tranqüila tome cuidado!
A luz e o progresso moral só se conseguem através das reencanações.
As Almas sem luz não poderão locomover-se no mundo espiritual.
Às Almas compete a construção do próprio progresso.
Evite os desvios pela força das orações fervorosas.
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Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 15-8-1971
Rio de Janeiro - Brasil
O PANORAMA ESPIRITUAL DA TERRA – ALMAS PIONEIRAS DESTA NOVA ORDEM DE HÁ MUITO LIGADAS AO
SENHOR – ALMAS ANTERIORES À ERA CRISTÃ AINDA DESCRENTES LAMENTAVELMENTE RETARDADAS EM SEU PROGRESSO ESPIRITUAL
O EMPENHO DO SENHOR JESUS em esclarecer as almas
presentemente encarnadas no sentido da sua preparação espiritual, já está dando os primeiros frutos, o que muito tem agradado
ao Senhor. O panorama espiritual da população terrena começa a
modificar-se em face das recomendações do Senhor, sendo já bastante satisfatório o número de pessoas de ambos os sexos que
passaram a orar à Divindade todas as noites ao deitar, atraindo
desta prática as bênçãos e luzes dela decorrentes. O espetáculo
oferecido pelas almas encarnadas preocupadas exclusivamente
com os interesses materiais, estava levando as criaturas a uma
situação nada agradável para elas no momento do seu regresso
ao mundo espiritual. Os conselhos e ensinamentos trazidos pelo
Senhor Jesus porém, à medida em que vão sendo divulgados por
meio destas Mensagens, vão produzindo o efeito esperado pelo
Senhor, com o estabelecimento do hábito da oração pelos leitores. O século aproxima-se do seu término e é necessário transformar o panorama espiritual da Terra, de opaco-escuro que era,
numa faixa luminosa que se engrandeça com a vibração de todas
as almas encarnadas.
Muito já conseguiu o Senhor Jesus com a divulgação destas
Mensagens no território brasileiro, as pessoas que se inscreveram
como membros da Sua NOVA ORDEM, cujos nomes foram também registrados no plano espiritual como almas pioneiras desta
organização do Senhor no plano terreno. Tem constatado com
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alegria o Senhor Jesus, que os nomes até agora inscritos na Sua
NOVA ORDEM, são de almas de há muito ligadas ao Senhor através de tarefas do serviço divino em encarnações passadas, e que
agora novamente atendem ao chamado do Senhor com o fim de
propagarem os fundamentos desta NOVA ORDEM. O Senhor
confessa-se desvanecido por esse fato, mas espera que um número bem maior de almas venha igualmente inscrever-se nos registros da ORDEM. O Senhor Jesus está empenhado em constituir uma poderosa corrente de pensamentos no meio terreno
em torno dos princípios que estão sendo divulgados através destas Mensagens, com o objetivo de levá-las a todos os povos da
Terra para que toda população terrena, se possível, se prepare
convenientemente para o seu amanhã espiritual. Para conseguir
este resultado, com a necessária rapidez em face do adiantamento do século, está o Senhor estudando a melhor maneira de fazer
chegar os conselhos e ensinamentos a todas as nações da Terra
no menor prazo possível. Uma das maneiras de conseguir tal objetivo talvez seja reunir estas Mensagens em livro a ser divulgado no
mundo com o direito de tradução em todos os idiomas. O assunto, porém, ainda está sendo estudado pelo Senhor Jesus para uma
decisão a curto prazo.
É muito grande a preocupação do Senhor a respeito da falta
de religiosidade constatada por toda parte entre as várias populações, dado o desinteresse geral predominante na grande maioria
das almas encarnadas acerca do seu futuro espiritual. É deveras
para lamentar que nesta altura do século XX ainda se encontrem
na Terra tantas milhares de almas que aqui estiveram em séculos
anteriores a era cristã, e apresentem tão flagrante desinteresse
pela vida espiritual, acreditando inclusive que tudo termine na sepultura. O que vem a ser isso, almas queridas? Tantos e tantos
séculos já decorreram através de numerosas encarnações vividas
por vós na Terra, que não mais se justifica essa crença que alimentais
em torno da vida espiritual, para viverdes assim despreocupadas.
Somente a falta de religiosidade em vossos corações poderá determinar esse desinteresse pelo vosso futuro espiritual, para assim vos apegardes à vida terrena. Todas vós já sabeis de ciência
própria através das vossas numerosas idas e vindas entre o mundo espiritual e o mundo terreno, que a vida terrena é um minuto
apenas em vossa vida infinita. Todas vós, almas queridas, tendes
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percorrido milhares de vezes os caminhos terrenos, regressando
após ao vosso plano de vida espiritual para assimilação do que na
Terra aprendestes. Já sabeis por conseguinte, que a vossa existência de seres espirituais conscientes não se confina à vida que estais
vivendo na Terra, e que em breves anos devereis regressar ao
vosso plano de vida espiritual. Já sabeis igualmente que a morte
apenas atinge o vosso corpo físico pelo seu natural desgaste, porque as almas não morrem nunca e se elevam cada vez mais através de mundos sempre mais evoluídos. Como, então, vos
mantendes assim desinteressadas dos objetivos que trouxestes à
Terra, ao receberdes a necessária permissão das Forças Superiores? Ouvi, pois, o Senhor Jesus que veio dizer a todas as almas
encarnadas que se voltem sem demora para o seu verdadeiro
interesse que é a vida espiritual, e não essa na qual vos encontrais
mergulhadas. É mister que eleveis diariamente o vosso pensamento
para a Divindade através da prece que deveis fazer antes de vos
deitardes, no vosso exclusivo interesse. É mister que assim vos
dirijais à Divindade, para agradecer as graças recebidas nesse dia
em que escapastes a todos os perigos que vos rodeiam, e pedir
proteção e ajuda para o dia seguinte. Fazei isso vós mesmas, e
recomendai-o aos vossos descendentes para que também se coloquem sob a proteção da Divindade.
O Senhor Jesus está seriamente preocupado com esses milhares de almas que, para se dizerem independentes, menosprezam os ensinamentos religiosos que aconselham a oração diária à
Divindade. A preocupação do Senhor é tanto maior quanto a grande maioria das almas que assim procedem já deviam ter concluído
o seu aprendizado terreno, e no entanto ainda aqui se encontram. É mister, porém, que se despertem de sua inatividade espiritual e se voltem sem demora para a Divindade, igualmente preocupada com essa inatividade. Para elucidar um pouco as almas
que se conservam amarradas, por assim dizer, aos interesses da
vida material, dir-lhes-á o Senhor Jesus que é mais do que tempo
de despertarem do marasmo em que vivem e se voltarem para a
Divindade, para que, ao deixarem a Terra, possam permanecer
na onda de vida em que se encontram. Isto porque, no caso em
que se mantenham alheias ao progresso da alma, ou seja, o seu
próprio progresso, grande decepção defrontarão ao deixarem o
corpo na Terra quando esse dia chegar. Sua decepção seria então
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muito grande ao desembarcarem no mundo espiritual privadas
das luzes e bênçãos que não souberam ou não quiseram adquirir
na Terra, tendo por isso de caminhar para determinado estágio a
fazer companhia a outras almas do mesmo nível, quando, em situação diferente deverão ser promovidas a viver num dos mais belos planos do mundo espiritual. Falando desta maneira clara e franca,
deseja o Senhor Jesus incentivar todas as almas encarnadas despreocupadas da sua evolução espiritual, para que meditem na sua
situação e se disponham a trabalhar pelo seu progresso, enquanto
os dias terrenos passam velozes, apressando com isso a sua
despedida da Terra. A seguir e na mesma ordem de idéias, o Senhor
Jesus faz aqui um apelo aos afortunados leitores destas Mensagens
para que não guardem para si próprios estes importantes
conselhos, mas que os transmitam aos seus amigos e conhecidos,
num esforço de cooperação com o Senhor Jesus. É de caráter
tão urgente a divulgação de quanto o Senhor vem dizendo ao
mundo através destas Mensagens, que o, esforço de cooperação
posto em prática pelos seus estimados leitores será considerado
pelo Senhor um verdadeiro serviço apostolar. Aqui vai uma
sugestão do Senhor aos seus estimados leitores. Combinem uma
visita ao lar de amigos com o objetivo de lhes darem conhecimento da palavra do Senhor Jesus, e levem consigo duas ou três destas Mensagens, cuja leitura farão à família reunida, para que todos
os membros tomem conhecimento dos vários assuntos. A um
pensamento do leitor em tal sentido, o Senhor Jesus destacará
duas Entidades da Sua equipe de assessores para acompanhá-lo
nessa visita, e também para limparem das influências negativas os
lares assim visitados. Não se tratará de propaganda da palavra do
Senhor o fato das visitas acima, mas de levar aos lares visitados os
conselhos e ensinamentos capazes de ajudar esses lares a alcançarem as graças, bênçãos e luzes de que carecem para a sua maior
felicidade na Terra.
Os leitores que se dispuserem a empreender a tarefa acima
apontada, serão desde então considerados pelo Senhor, Seus novos apóstolos do século XX, sendo seus nomes registrados no
mundo espiritual com este honroso título, e há seu tempo
galardoados pelo próprio Senhor. A tarefa acima não corre nenhum risco para quem se dispuser a empreendê-la, antes lhe há
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de proporcionar grandes alegrias em face da satisfação que levará
às criaturas visitadas. Será esta uma das maneiras de cada um contribuir para a melhoria do panorama terreno, pelo fato de poder
despertar muitas almas adormecidas em meio aos interesses materiais, para a sua verdadeira felicidade de almas encarnadas. Se o
Senhor Jesus puder contar com a boa disposição de todos os seus
estimados leitores para o desempenho da tarefa acima apontada, que
é levar aos lares o conhecimento de Seus conselhos e ensinamentos,
certo estará o Senhor de poder transformar dentro em pouco
em panorama luminoso a envolver todas as almas encarnadas, o
atual panorama opaco-escuro que se mantém em torno da Terra.

Muitos, ultimamente, já se constituíram Apóstolos do Senhor – sede mais um
deles.
Inscreva-se na ORDEM, não com intenção de ter seu nome registrado na
Matriz da Nova Ordem no Espaço, mas sim para sentir o que seja um Servidor do
Senhor. (Ficha de inscrição no fim do livro.).
Os que insistem em ignorar o progresso da Alma terão grande decepção ao
chegarem ao plano espiritual.
As dificuldades na vida são conseqüentes da falta de religiosidade.

DEDICADO AMIGO DO SENHOR JESUS:
Antes de terminar todos os ensinamentos, “lance a semente
à terra”.
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VA ORDEM DE JESUS
NOV
125 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 21-8-1971
Rio de Janeiro - Brasil
AJUSTAMENTO DA SUPERFÍCIE TERRENA – ALMAS DE
ELEVADO NÍVEL EVOLUTIVO ESTÃO CHEGANDO À TERRA
– DIVINDADE O ALVO DE TODA A FÉ – A LEI DAS AFINIDADES ENCAMINHA AS ALMAS NO ALÉM
OS FATOS QUE ESTÃO OCORRENDO em várias regiões
da Terra constituem a execução dos planos de há muito elaborados pelas Forças Superiores do mundo espiritual, exatamente para
este fim de século e de civilização, e não ocorrências fortuitas ou
imprevistas. Isto já foi largamente explicado através das numerosas obras mediúnicas e também nas Mensagens do Senhor Jesus,
não havendo, por conseguinte, motivos de estranheza nem de
surpresa para as diversas populações atingidas. A superfície terrena
está sendo ajustada às necessidades da população, com o objetivo
de oferecer ao homem novas e extensas áreas cultiváveis, onde
até agora existiam elevações montanhosas de nenhuma utilidade
para a população.
Com as modificações em curso na estrutura do planeta, também estão sendo lançados os fundamentos da nova civilização
constituída em parte pelas almas aqui encarnadas a partir da segunda metade do século findante, e em parte pelas almas que virão à Terra a partir do ano 2000. As almas que vão constituir a
nova civilização do mundo terreno foram longamente preparadas
no mundo espiritual, devendo por isso operar determinadas modificações em relação à vivência humana neste pequeno planeta.
Há necessidade de se estabelecer na Terra o princípio da solidariedade e da fraternidade entre todas as almas encarnadas, de maneira
a se constituir um ambiente de harmonia e bom entendimento
entre todos os núcleos da população, tal como aquele que existe
no mundo espiritual. Num ambiente de paz, harmonia e entendi-
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mento, todos os seres humanos poderão auferir as maiores vantagens espirituais durante a sua permanência no corpo, acrescentando novos e poderosos focos de luz ao seu diadema espiritual.
As almas que estão reencarnando no solo, terreno, e muitas
das quais já aqui se encontram na casa dos vinte anos, são almas
possuidoras de um elevado nível evolutivo adquiridos em longos
séculos de encarnações vividas na Terra, numerosas delas possuidoras de conhecimentos adquiridos nesse passado longínquo, os
quais as mesmas tentarão aplicar agora na Terra. Tais conhecimentos abrangem quase todos os setores da vida humana, os quais
todas vós haveis de apreciar pelo progresso e desenvolvimento
que imprimirão a vida terrena.
O Senhor Jesus agora instalado no solo terreno, está acompanhando de perto os acontecimentos que se estão verificando
nas diversas regiões do planeta, onde numerosas equipes de Entidades altamente evoluídas dirigem o atendimento e o socorro às
almas que forem atingidas pelos acontecimentos. O Senhor Jesus
põe uma grande preocupação em torno desses fatos, para que
nenhuma alma atingida venha a sofrer em conseqüência de sua
inesperada desencarnação. Não há porém, surpresa para as Forças Superiores nesses acontecimentos, visto como todos eles foram devidamente previstos na elaboração dos planos ora em execução. Se alguma surpresa tem sido registrada em determinados
acontecimentos, é quanto ao número de almas desencarnadas,
bastante menor do que o previsto. Este fato tem causado grande
alegria entre as equipes de almas socorristas, dado que o número
previsto em alguns casos fora bastante maior do que na realidade
ocorreu. O Senhor Jesus se alegra igualmente com isso pela circunstância de ter sido preservada a vida de um grande número de
almas.
Uma observação que vem sendo feita através do socorro prestado às almas que tem partido em conseqüência dos fenômenos
telúricos registrados em diversas regiões, é quanto à existência da
fé entre aquelas populações. Tem sido observado com alegria pelas almas socorristas que a grande maioria das almas desencarnadas
em conseqüência dos fenômenos telúricos, possuía a fé no coração, e por isso de atendimento muito mais fácil em face de sua
pronta identificação. Ao passo que a pequena minoria de almas assim desencarnadas, tornava-se de atendimento mais demorado dada
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a falta da vibração da fé. Verificou-se ainda o fato de existir a fé
mais desenvolvida no coração das almas de mais humilde condição do que aquelas de maior evidência social, as quais se tornou
mais fácil de socorrer. Estas almas de maior evidência social, uma
vez atingidas mortalmente pelos acontecimentos, transformamse numa espécie de objetos, em face da ausência da chama da fé
nos seus corações. Para socorrer este tipo de almas desencarnadas
torna-se necessário um certo esforço por parte das almas
socorristas, em face da ausência de vibrações que as identifiquem.
Referindo-se o Senhor Jesus ao fato da existência da fé na
grande maioria das almas de condições humildes que vem sendo
socorridas por toda parte onde tem ocorrido fortes abalos sísmicos ou fenônemos telúricos, deseja o Senhor esclarecer que nem
sempre a fé se dirige ao próprio Senhor Jesus por essas populações, porém freqüentemente a outros chefes espirituais, também
cultuados na Terra. No Alto, porém, tal circunstância em nada
reduz o valor da fé cultivada por essas almas, visto como, qualquer que seja o chefe espiritual visado pela fé em qualquer região
da Terra, o alvo verdadeiro é sempre a Divindade, o centro e alvo
de todas as vibrações emitidas pelos corações terrenos. Do mesmo passo, o grande número de Entidades cultuadas na Terra como
chefes espirituais que não o Senhor Jesus, estão no Alto igualmente subordinadas ao Divino Mestre Jesus, a quem a Divindade entregou o governo deste planeta. Contai então quantas Entidades
estão sendo veneradas na Terra como chefes religiosos em diversas regiões, e tereis o número de auxiliares imediatos do Divino Mestre Jesus no encaminhamento do processo religioso em
todo este planeta. Se pesquisardes atentamente os cânones de
todas as religiões existentes no mundo terreno, ireis encontrar
bem resguardado em seus fundamentos o sagrado nome de Jesus, venerado por todos os chefes humanos dessas religiões. O
fato explica-se pela circunstância de ser a cúpula religiosa do mundo terreno, pelos respectivos chefes espirituais subordinada à orientação e chefia do Senhor Jesus no mundo espiritual. Daí a razão
de ser a fé a mesma em todos os corações, seja qual for a chefia
espiritual que a tenha inspirado.
Do exposto se deduz então, que a fé é um elemento indispensável a todas as pessoas que vivem na Terra, tenha ela sido
inspirada por Jesus Cristo, Bhuda, Krishna, Israel, ou Maomé, por-
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que, a sua característica se define pela luminosidade existente nos
corações dos adeptos de todas as religiões. O essencial é que exista
a fé, um dos mais belos sentimentos das almas encarnadas, mediante o qual serão as mesmas atendidas, recolhidas e conduzidas
nas circunstâncias as mais diversas. Cultivar por conseguinte, a fé
e engrandecê-la diariamente por meio da oração noturna à Divindade, é criarem as almas encarnadas o seu próprio meio de socorro em meio aos acontecimentos que ocorrem. E se estes não
se verificarem durante a vivência de uma alma na Terra, a chamada fé, a conduzirá a seu tempo ao mundo espiritual, com toda a
tranqülilidade de uma alma de fé.
Deseja o Senhor Jesus esclarecer ainda um ponto muito importante para todas as almas que vivem mais uma encarnação na
Terra. É quanto à maior ou menor projeção da chama da fé que
deve existir em todos os corações. Regressadas as almas ao mundo espiritual ao término de sua encarnação no solo terreno, à
maior ou menor projeção da sua fé é que vai determinar qual o
plano a ser ocupado pelas almas regressadas do solo terreno. Assim, por exemplo, uma alma na qual a chama da fé apenas se insinue, o que se verifica por sua reduzida intensidade, será a mesma
encaminhada a um plano de vida espiritual da mesma intensidade
luminosa, proveniente da fé existente no seu coração, será encaminhada a um plano correspondente a sua categoria, e assim
por diante. E sabendo-se ser a luminosidade das almas que produz a maior ou menor luminosidade dos diversos planos do mundo espiritual, claro está a conveniência de todas as almas, encarnadas, ou sejam todos os homens e mulheres, se empenharem
ao máximo no crescimento da sua fé, por meio da prática da sua
oração sincera à Divindade, antes de se entregarem ao repouso
noturno.
O Senhor Jesus deseja deixar claro que nenhuma personalidade
terrena ou espiritual pode ajudar o crescimento da luminosidade
da fé no coração das almas encarnadas. Trata-se aqui de uma virtude que só as próprias almas podem adquirir, a qual nada lhes
custa em moeda ou bens terrenos, dependendo exclusivamente
do seu contato com a Divindade. Por conseguinte, ao aportar ao
mundo espiritual uma alma que logrou permanecer no solo terreno por mais de quarenta, cinquenta ou sessenta anos, e ali se apre-
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senta portadora de uma minúscula velinha como conseqüência da
sua reduzida fé, ou até desprovida dela, não deve estranhar a determinação das Forças Superiores em seguir o caminho umbroso
do respectivo plano espiritual, por ser aquele a que fez jus em sua
despreocupação enquanto na Terra. Nesse plano as almas desprovidas de luminosidade deverão assistir à passagem de muitos
anos ou séculos num estado de meditação e arrependimento, por
haverem desperdiçado uma encarnação que tanto lhes custou a
conseguir.
O Senhor Jesus não põe nesta explicação o menor intuito de
assustar as almas que se encontram na Terra, onde vieram precisamente em busca de maior luz para seus diademas. Se as mesmas se deixaram dominar inteiramente pelos interesses da matéria, os prazeres e diversões inclusive, e não tiveram tempo de se
comunicarem com a Divindade conforme lhes fora recomendado no mundo espiritual, se tal fato se verificou, é natural que ao
regressarem da Terra encontrem a situação a que tenham feito
jus, ou seja a vivência naquele plano escurecido já mencionado.
Que esta informação possa servir, então, a todas as pessoas que
se dispuserem a recuperar o tempo perdido, são os votos e o
desejo do Senhor Jesus.

A separação de Almas no Espaço é feita pela maior ou menor luz adquirida
pela própria Alma quando em vida terrena.
Cultivar a FÉ é criar seu próprio meio de socorro.
Tenha a Divindade constantemente em seu coração.
A pessoa com fé será mais fácil de ser atendida pelo Espaço, em qualquer
emergência.
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Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 22-8-1971
Rio de Janeiro - Brasil
DEMOLIÇÃO DAS ELEVAÇÕES MONTANHOSAS – UM
PEDIDO DO SENHOR AOS SEUS LEITORES – ENVIEM ESTE
LIVRO AOS SEUS AMIGOS – OBJETIVO DE CADA ALMA NA
TERRA: COMO DESCOBRÍ-LOS – O CASO DESTE INTERMEDIÁRIO
OS FATOS VERIFICADOS nos últimos dias em terras do Oriente fazem parte do planejamento estabelecido no mundo espiritual, sobre o qual o Senhor Jesus tem falado em quase todas as
Suas Mensagens. A modificação da superfície terrena tornou-se
necessária, conforme também já sabeis, para receber e alimentar
os milhões de seres espirituais que estão descendo à Terra em
novas reencarnações. A única maneira de poderem viver neste
plano físico não é outra senão a demolição das elevações montanhosas existentes desde o resfriamento da superfície terrena há
muitos milhões de anos, e que para nada servem. As Forças Superiores resolveram então empreender a sua demolição para transformar essas áreas em campos de cultura agrícola para a produção de alimentos, tão necessários a uma população duas vezes a
atual. Sobre isto muito tem escrito o Senhor Jesus em Suas Mensagens, podendo assim considerar o fato bem explicado e devidamente compreendido pelos estimados leitores.
Quanto à partida de alguns milhares de almas do solo terreno
em conseqüência desses fatos, isso não representa maior importância, porque fatos semelhantes sempre ocorreram na Terra em
todos os milênios decorridos. Na era presente, entretanto, com
o esclarecimento que está sendo difundido através destas Mensagens, e também das obras da Grande Cruzada de Esclarecimento,
as almas que desse esclarecimento se inteirarem e o puserem em
prática, partirão da Terra sem o menor sofrimento e serão larga-
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mente compensadas no Além, dos meses e anos porventura deixados de viver no solo terreno.
Isto posto, deseja o Senhor Jesus fazer aqui um novo pedido
aos Seus estimados leitores, no sentido de enviarem um volume
contendo estas Mensagens a amigos ou conhecidos residentes
neste país ou no exterior, num gesto de cooperação que o Senhor muito apreciará. O Senhor Jesus deliberou editar estas Mensagens em livro que deverá circular em todo o mundo terreno,
tendo para isso determinado que se faça constar desse volume a
declaração de ser a versão inteiramente livre para os países que
desejarem fazê-la. Desta maneira, não havendo direitos autorais a
adquirir, a única condição que se impõe aos tradutores é que nada
se altere deste texto ditado pelo Senhor Jesus. Com esta facilidade de tradução, espera o Senhor Jesus ver esta obra muito em
breve traduzida nos principais idiomas da Terra, pelo bem que sua
leitura há de produzir a todas as almas encarnadas. O Senhor Jesus
recompensará em bênçãos e luzes todos quantos puderem contribuir para a mais rápida difusão destes conselhos e ensinamentos a
todas as pessoas que vivem na Terra.
Em seguida o Senhor Jesus abordará um tema de grande interesse para todos os homens e mulheres, que é a maneira de cada
qual poder chegar ao conhecimento de qual tenha sido a missão
recebida no mundo espiritual ao receberem a permissão para
descer uma vez mais ao solo terreno. É muito importante na vida
das almas encarnadas saberem qual tenha sido a sua missão na
Terra, considerando que nenhuma alma desce ao solo terreno
sem uma missão definida. Assim pois, chegando as almas ao conhecimento daquilo que lhes foi confiado para realizarem na Terra,
todas tratarão de conduzir seus passos nessa direção, e decerto
chegarão aos seus objetivos. Cada alma que no Alto se prepara
para reencarnar e para isso pediu permissão às Forças Superiores, sempre lhes apresenta algo como o objetivo da sua desejada
reencarnação. E todas elas manifestam nessa oportunidade as mais
belas idéias em relação ao aprimoramento das condições da vivência
terrena. Umas se preocupam com a melhoria educacional das crianças desde seus primeiros anos, outras desejam reformar o próprio ensino de maneira a proporcionar à juventude melhores condições de progresso, outras desejam desenvolver seus conhecimentos no campo das belas-artes, e para isso trazem no subcons-
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ciente aquilo que aprenderam durante seu estágio no mundo espiritual. Outras muitas almas trouxeram o grande desejo de aplicar na Terra os conhecimentos que no Alto desenvolveram, seja
na arte da mecânica, na química ou na física, cujo campo é larguíssimo na Terra, onde cabem numerosos melhoramentos. Sucede,
porém, em oitenta por cento dos casos, que as almas reencarnadas
deixam de se preocupar com suas missões, pelo fato de não terem as idéias respectivas desabrochadas na sua mente, e por isso
como que se desinteressaram do assunto.
Este fato é comum, muito comum mesmo, observando-se a
existência de evidentes aptidões em muitos milhares de almas inteiramente perdidas. O Senhor Jesus deseja então esclarecer a
todas as almas encarnadas a maneira pela qual cada uma pode
chegar facilmente ao conhecimento da Sua missão na Terra, missão na qual poderá elevar-se espiritualmente e produzir algo de
novo ou de útil aos seus semelhantes. A revelação da missão de
cada alma na Terra pode ser adquirida durante o estado de meditação na hora de se entregar ao repouso noturno. Para que isso
se verifique, faça inicialmente a alma a sua oração à Divindade, ao
fim da qual rogará que lhe seja revelada a missão que trouxe à
Terra, para que possa dedicar-se ao exercício da mesma com o
auxílio da Divindade. Em seguida entregue-se a criatura ao estado
de meditação, conservando a idéia do pedido feito. A Divindade,
que jamais recusou a atender a um pedido desta espécie, fará que
se revele à mente telepática dessa criatura o sentido da missão
trazida pela mesma em sua presente reencarnação. Se a idéia não
se positivar claramente nesse momento, pode a criatura estar certa
de que ela se positivará a qualquer momento ou no dia seguinte
com toda a clareza. Podem todos os homens e mulheres que
assim procederem, ter a certeza de que a missão que então se
lhes revelará encontra-se dentro de suas possibilidades de realização, porque todos possuirão as necessárias condições para isso.
Esta revelação do Senhor Jesus vem possibilitar a muitas almas
encarnadas a realização de aspirações trazidas do mundo espiritual
e aqui olvidadas pelas contingências da vida. Uma vez, porém, cientes do que podem realizar no campo de suas aptidões, as almas
hão de sentir-se imensamente felizes em poderem ocupar-se daquilo que tanto desejaram quando ainda no mundo espiritual.
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O mundo terreno conta por sua vez com o concurso das
almas nele encarnadas para melhorar suas próprias condições de
escola de aprimoramento moral e artístico, e por isso necessita
do concurso de todos os seres humanos. Desta maneira é que
tem melhorado constantemente a vida humana em todos os setores desde os milênios decorridos, e isto deve prosseguir indefinidamente. As almas que na Terra têm logrado oferecer um melhoramento novo à coletividade, seja qual for o setor de atividades, vão tendo seus nomes inscritos no mundo espiritual como
colaboradores do progresso planetário. O processo divulgado linhas acima pelo Senhor Jesus, terá o mérito de levar as almas a
ocupar o seu verdadeiro setor de atividades na Terra, do que lhes
há de resultar uma dupla alegria: a de terem produzido algo em
favor do progresso terreno, e de mais se aprimorarem na sua
especialização. Casos existem aos milhares em que os feitos levados a cabo pelas almas encarnadas resultam na inscrição dos seus
nomes na história dos respectivos países, como um preito de reconhecimento dos seus conteporâneos.
A Divina Providência dispõe de meios de conduzir as almas à
realização das respectivas missões na Terra, e isto tem acontecido
e constantemente acontece. Para alcançar tal objetivo, as almas
vão sendo como que empurradas daqui para ali, até se enquadrarem no setor que lhes compete. Isto demora algumas vezes tanto, que o resultado nem chega a corresponder aos grandes objetivos das Forças Superiores, que são também a Divina Providência. O processo aqui divulgado pelo Senhor Jesus tem pois, o mérito de levar cada alma a revelação de sua missão pela Divindade,
a fim de que, uma vez ciente da mesma, possa encaminhar-se por
si mesma a desempenhá-la com toda a eficiência. Todos deveis
conhecer vários casos em que certas criaturas chegaram a realizar coisas importantes na vida, após terem vindo de fracasso em
fracasso em várias atividades. É que tais criaturas vinham sendo
conduzidas pela Divina Providência ao setor em que deveriam
brilhar, que não era nenhum daqueles antes ocupados. Colocadas
então no setor que lhes competia, todos os seus poderes latentes
se desenvolveram, e ei-las chegadas à realização da missão que
portaram no subconsciente. Com o processo agora divulgado pelo
Senhor, as coisas são grandemente facilitadas para que as almas
que tiverem algo de importante a realizar na presente viagem à
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Terra, possam realizá-lo em tempo útil. E como todas as almas
ora encarnadas trouxeram cada qual a sua missão a cumprir, aí fica
o meio de todas poderem dar-se conta do que lhes cumpre e
podem realizar.
O Senhor Jesus relatará em síntese um exemplo do que aí
fica. Este intermediário do Senhor vinha, havia algumas dezenas
de anos, indagando-se a si próprio o que teria vindo fazer na Terra, uma vez que algumas de suas tentativas haviam falhado. Havia
desejado seguir a carreira eclesiástica (uma vez mais) não podendo, entretanto, realizar esse desejo por motivos financeiros do
momento. Tentou, bem mais tarde, formar-se em Direito e para
isso se preparou, desistindo no início da carreira. É que as Forças
Superiores necessitavam dos seus serviços nesta missão que ele
tão bem esta desempenhando e por isso o desviaram dos demais
objetivos. Certo dia, porém, iniciou-se um exercício de desenvolvimento da psicografia numa organização espiritual, e ele foi um
dos poucos elementos convidados a sentar-se à mesa para esse
fim. Sua faculdade psicográfica revelou-se nesse momento perfeitamente madura, por assim dizer, e isso proporcionou-lhe uma
grande alegria. Ele passou a exercitar essa faculdade aos domingos
em sua residência e com tal sucesso que ela se desenvolveu inteiramente e com a perfeição aqui registrada. Como não era chegado ainda o momento esperado, este instrumento foi recebendo a
palavra de numerosos amigos do Alto, até que o Senhor determinou a utilização do seu instrumento pelas Entidades que vieram
ditar as obras da Grande Cruzada de Esclarecimento, através das
quais os emissários do Senhor também Maria Santíssima dirigiram
a sua palavra ao mundo terreno.
E agora, finalmente, está o próprio Senhor Jesus utilizando
este belo instrumento para dirigir a todas as almas encarnadas na
Terra estes conselhos e ensinamentos que muito as ajudarão no
desempenho de suas tarefas e também o seu aprimoramento espiritual. De instrumentos perfeitos como este necessita o Senhor
Jesus de muitos, tantos quantos possuírem e quizerem desenvolver a faculdade psicográfica, porque muito há ainda o que escrever para divulgação na Terra. Aqueles dos leitores que isso desejarem, façam seus pedidos à Divindade após a sua oração noturna, certos de que a Divindade receberá com alegria os seus pedidos e prontamente os atenderá. Esses leitores logo se constiuirão
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em grandes servidores do Senhor Jesus na Terra, no desempenho
da bela missão que trouxeram ao reencarnarem. O Senhor espera que muitos leitores o façam.
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Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 28 8-1971
Rio de Janeiro - Brasil
NENHUMA ALMA PELA PRIMEIRA VEZ NA TERRA – AUSÊNCIA DE RELIGIOSIDADE, AUSÊNCIA DE FÉ – APELO DO
SENHOR AOS DIRIGENTES RELIGIOSOS - ALMAS SEM FÉ SÃO
LÂMPADAS APAGADAS – NECESSIDADE DOS EXERCÍCIOS
RESPIRATÓRIOS
O SENHOR JESUS prossegue em suas observações no meio
terreno, percorrendo com Sua equipe de assessores espirituais
todas as nações da Terra, para bem se inteirar das necessidades e
aspirações das almas nelas encarnadas. Tem por isto o Senhor Jesus verificado a ausência da fé em grande número de almas, cuja
vivência consiste em levantar de manhã para o trabalho, alimentar-se e deitar-se no fim do dia sem qualquer pensamento de religiosidade ou de agradecimento à Divindade. Esta prática já ficou
há muito sepultada nas dobras do passado de todas as almas que
se encontram na Terra, quando de sua vivência em planeta bastante inferior. Nesses tempos que longe vão e já não podem ser
recordados na memória atual, as criaturas se iniciavam no uso de
corpos de forma humana, carecentes, porém, das noções de religiosidade ainda ausentes nesse mundo inferior. Isto aconteceu há
muitos milênios, ocorrendo em seguida a promoção das almas à
vivência no plano espiritual da Terra, onde todas as almas iniciaram a sua preparação para encarnar neste planeta. A esse tempo,
entretanto, todas as almas haviam recebido ensinamentos espirituais peculiares ao mundo terreno, numa preparação para a sua
primeira Vida na Terra. Sucede que nenhuma alma se encontra
hoje pela primeira vez encarnada na Terra, mas vinda ao solo terreno há muitos e muitos séculos, onde todas aprenderam a dirigir-se à Divindade para agradecer a proteção recebida em cada
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dia que passa.
É portanto para lamentar, e muito, o que o Senhor Jesus tem
observado em todo o planeta, ou seja a ausência do sentimento
de religiosidade em muitos corações, cujas criaturas se esquecem
de seus compromissos com a Divindade. Este fato tem entristecido bastante o Senhor Jesus em face dos acontecimentos que se
estão registrando por toda parte, resultando na partida de muitas
almas de regresso ao mundo espiritual. A ausência de religiosidade importa na ausência de fé nos corações, circunstância que muito
dificulta o recolhimento das almas e sua condução para o respectivo plano de vida espiritual. Por esta razão é que as almas
socorristas encontram dificuldades em atender e recolher numerosas almas, cujos corpos tenham sido vitimados pelos acontecimentos.
O Senhor Jesus faz aqui um apelo à direção dos vários credos
religiosos de todo o planeta, no sentido de que iniciem sem demora uma campanha de esclarecimento aos seus adeptos, para
que todos iniciem a prática da oração à Divindade no momento
de se deitarem, para que possam receber da Divindade a proteção necessária em sua vida, e o socorro espiritual em face de alguma eventualidade. A oração noturna é de grande valor para todas
as criaturas humanas, podendo ser considerada um verdadeiro
seguro espiritual das almas que oram, não apenas ao longo de sua
vivência no corpo, como também após a sua partida da Terra.
Vede, estimados leitores, o empenho do Senhor Jesus em fazer compreender a todas as almas encarnadas, a necessidade da
prática da oração diária à Divindade, como um meio ainda de aumentar a sua felicidade enquanto na Terra. É que o Senhor Jesus
pretende promover a vivência em mais belos planos do mundo
espiritual, se possível, todas as almas que se encontram na Terra
neste fim de século, mas para isso torna-se imprescindível a existência do princípio de religiosidade em todos os corações. O princípio de religiosidade traduz a existência da fé, sem a qual as almas
não passam de simples objetos materiais. A existência da fé nos
corações humanos serve inclusive de elemento indicador da maior
ou menor elevação das almas identificando-as perante a Divindade. Uma alma desprovida de fé torna-se de tal maneira materializada que ao desencarnar não dispõe das condições necessárias à
sua elevação ao mundo espiritual, vendo-se forçada a permane-
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cer no solo terreno sem rumo nem possibilidade de elevação. É o
que sucede então? Muitos milhares de almas em tais circunstâncias desencarnam e aqui permanecem tentando falar aos seus familiares que não podem escutá-las, e elas sofrem bastante com isso
por longo tempo até que algum acontecimento possa envolvê-las
e conduzi-las para o Além. Mas acontece não raro serem essas
almas arrebatadas no solo terreno por certas organizações de
Entidades devotadas à prática do mal, e transformá-las em almas
escravizadas ao seu serviço. Nestas condições as almas que não
souberam ou não quiseram cultivar o princípio da fé na suposição
de não precisarem dela, vêem-se arrebatadas e obrigadas a praticarem o mal sob as ordens de outras almas maldosas.
Eis por que o Senhor Jesus adotou como um dos objetivos
ao se instalar no solo terreno, o esclarecimento de todas as almas
encarnadas quanto à necessidade da prática da oração diária à Divindade, estabelecendo e revigorando o princípio da fé em seus
corações. Uma alma desprovida do belo sentimento da fé pode
ser comparada a uma lâmpada apagada a qual ninguém ilumina,
nem mesmo a si própria. Torna-se por isso apenas um objeto que
para nada serve ao progresso espiritual que veio buscar na Terra,
após uns cem ou duzentos anos de espera por sua presente
encarnação.
Observando o fenômeno mais de perto o Senhor Jesus constatou que as almas desprovidas de fé pertencem acertas criaturas
privadas de desenvolvimento espiritual, as quais tudo julgam e observam à luz de um raciocínio deformado, emitindo conclusões as
mais absurdas por falta de iluminação espiritual. Uma dessas conclusões muito comuns às almas desprovidas de fé, é a contestação da existência de um Ser Supremo a dirigir o orientar a vida
universal. Igualmente não aceitam essas almas a sobrevivência após
a morte do corpo, afirmando no seu julgamento defeituoso que
tudo acaba na sepultura. Daí a grande surpresa ao constatarem a
sua separação do corpo que foi dado à sepultura, encontrandose, entretanto, na posse de outro corpo, um corpo fluídico ou
perispírito, que lhes dá a sensação de continuarem no seu veículo
físico. Assim convictas e não possuindo a chama da fé a iluminarlhes o raciocínio, as almas em tais circunstâncias podem perambular dezenas e dezenas de anos no solo terreno sem qualquer
resultado benéfico, até que algum acontecimento as conduza as
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organizações espiritualistas para seguirem o caminho que necessitam seguir.
O Senhor Jesus deseja declarar a todas as almas materialistas,
que são as almas desprovidas de fé, que se encontra a disposição
de quantas desejem experimentar chamá-lo para iniciarem a implantação da fé em seus corações. O Senhor sabe que existem
presentemente encarnadas no solo terreno numerosas almas
nestas condições, firmes na sua convicção de que ninguém sobrevive ao corpo. Para elucidá-las a respeito, o Senhor Jesus colocase Ele próprio à disposição desta categoria de almas, desejoso de
poder recebê-las um dia já portadoras da chama sagrada da fé.
Em seguida o Senhor abordará outro tema de grande interesse para todas as almas presentemente encarnadas, que é a necessidade geral do desenvolvimento da capacidade respiratória para
manter e prolongar a saúde do corpo. Para isso o Senhor Jesus
recomenda a prática da respiração todas as manhãs ao levantar,
de par com alguns exercícios físicos, igualmente de grande valia
para a manutenção da saúde e bem-estar de todas as criaturas
humanas. Existem à venda por toda parte diversos métodos de
respiração e exercícios físicos, podendo cada qual adquirir o que
mais lhe agradar, porque todos conduzem ao mesmo fim. Com a
prática de alguns exercícios físicos e da respiração, o ser humano
consegue eliminar todas as manhãs os resíduos porventura acumulados nos órgãos respiratórios e renovar todo o ar dos pulmões, para que estes forneçam um novo suprimento de oxigênio
ao coração. O exercício respiratório tem o mérito, inclusive de
aumentar a capaciadade dos pulmões para que este órgão possa
receber e armazenar maior quantidade de ar puro a ser enviado
ao coração. Trata-se, por conseguinte, de uma prática bastante
agradável, esta de executar um exercício de respiração que pode
durar de dez a quinze minutos todas as manhãs, o qual se constituirá numa autêntica medicina para o prolongamento da saúde no
corpo. O essencial para a prática deste exercício é que o faça em
lugar bem arejado, defronte de janela aberta ou ao ar livre se possível, para que o ar ingressado nos pulmões se encontre livre de
resíduos de qualquer natureza. As pessoas que se entregarem à
prática da respiração todas as manhãs, terão a satisfação de constatar não só a ausência de resfriados, como também este fato:
assistirem ao decorrer dos meses e anos isentos de enfermidades
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de vulto, enquanto vários amigos e conhecidos vão entregando
seus veículos à sepultura. O esforço de todos os seres humanos
no prolongamento de sua permanência na Terra é um dever que
lhes assiste perante as Forças Superiores, considerando a dificuldade de conseguirem tão cedo uma nova oportunidade. Esse esforço valerá ainda no mundo espiritual ao regressarem da Terra,
um bom número de pontos em seu favor ao serem suas almas
julgadas a respeito do bom desempenho que tiverem dado à sua
encarnação. A falta de empenho ou esforço das almas em prolongarem a sua permanência na carne com saúde e boa disposição,
pode vir a ser considerada como um desleixo, e isso atuará desfavoravelmente no momento em que tiverem de pleitear uma nova
descida à Terra. Tudo aconselha, por conseguinte, ao exercício da
respiração e exercícios físicos desde a mocidade até à velhice.
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Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 29-8-1971
Rio de Janeiro - Brasil
IDADE DO MUNDO TERRENO – TRABALHO DAS GERAÇÕES PASSADAS – NECESSÁRIO RETOCAR A ESTRUTURA FÍSICA – FENÔMENOS TELÚRICOS NA ÁSIA, ORIENTE MÉDIO
E EUROPA – TRANSFERÊNCIA DE ALGUNS MARES – ESPORTE CONDENÁVEL DE CAÇAR
O MUNDO TERRENO aproxima-se dos seus oitocentos
milhões de anos, desde o resfriamento de sua superfície, quando
seu solo pôde receber e germinar a semente de várias plantas,
graças às quais se iniciou a produção do oxigênio necessário à vida
dos primeiros seres animais. Estes se estabeleceram primeiro nas
águas e nelas se desenvolveram durante milênios, até que a superfície terrena permitiu a vinda dos primeiros seres humanos. A Terra assim prosseguiu alimentando sua reduzida população de seres
humanos e os animais para aqui transportados de outros planetas
para fazerem companhia ao homem. A este coube a tarefa de
condicionar o solo as suas necessidades, o que foi progredindo
com o decorrer dos séculos e milênios até a era atual, muito se
devendo em verdade aos esforços e a inteligência das numerosas
gerações que evoluíram neste pequeno planeta.
Chegou, então, um momento histórico na vida deste planeta,
em que se tornou necessário retocar a sua estrutura física, para
que uma população equivalente ao dobro da atual possa instalarse no solo terreno e aqui desenvolver-se espiritualmente como
se faz necessário. Considerando as necessidades alimentares dessa população que pode atingir a uns seis ou sete bilhões de almas
dentro dos próximos dois séculos, uma reforma se impõe na atual
estrutura física do planeta, com a demolição de várias elevações
montanhosas e sua transformação em campos de produção de
alimentos. Isto é tanto mais importante, ao ter-se em conta a re-
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dução continuada da utilização da carne como alimento dos seres
humanos, e sua preferência pelos produtos do solo, de maior índice nutritivo e sua decidida influência na maior duração da vida
humana. O assunto foi longamente estudado no mundo espiritual
a partir do século XVI, quando as previsões espirituais passaram a
considerar a insuficiência dos alimentos produzidos pelo solo terreno para atender ao crescimento constante da população de almas encarnadas. As Forças Superiores iniciaram desde então os
estudos necessários a elaboração dos planos a serem executados
na superfície da Terra, anotando todos os detalhes que devem ser
atingidos. Desses estudos resultou a deliberação de se demolirem
numerosas elevações montanhosas existentes, principalmente nos
países orientais, onde o índice populacional vem crescendo notavelmente, minguando por toda parte a produção de alimentos
suficientes. Nestas condições os trabalhos transformatórios estão
sendo iniciados pelas montanhas do continente asiático, onde muito
há o que fazer segundo os planos elaborados pelas Forças Superiores. Não vos surpreendais portanto, estimados leitores, ao
receberdes notícias da ocorrência de abalos sísmicos ou fenômemos
telúricos naquelas regiões orientais, porque tudo quanto ali ocorrer
obedece a planos estabelecidos pelas Forças Superiores.
Não só entretanto, tais fenômenos ocorrerão nos países asiáticos. Fenômenos idênticos estão destinados a ocorrer também
no Oriente Médio e na Europa, onde os espaços úteis à produção
de alimentos estão completamente utilizados. Bem certo é que a
Europa, de tão densamente populosa não oferece grandes margens de reforma topográficas; contudo; algo deverá ser feito nessa região no sentido de beneficiá-la também com novas e amplas
áreas de aproveitamento. Não é pensamento do Senhor Jesus
anunciar nestas Mensagens quais as regiões a serem atingidas pelos trabalhos planificados, os quais deverão estender-se a toda a
superfície do planeta, mais intensamente numas regiões do que
em outras. Não deseja o Senhor intranqüilizar nenhuma parcela
das populações do planeta, antes de assegurar a todas que Ele
próprio estará presente onde quer que os trabalhos em curso se
realizem, que um modo geral, porém, podem os habitantes atuais
da Terra esperar grandes modificações em toda a estrutura física
do planeta, inclusive a transferência de alguns mares para outros
locais ou regiões da Terra. Como se fará isso? – poderá perguntar

NOVA ORDEM DE JESUS

265

algum dos estimados leitores. O Senhor esclarece que, por efeito
da ocorrência de algum fenômeno telúrico de grande intensidade,
poderá ou deverá suceder uma abertura na profundidade de algum dos mares que conheceis, através da qual as águas se escoarão, deixando a descoberto o fundo do mar atingido. Suas águas
porém, mais ou menos volumosas permanecerão na estrutura
do planeta, devendo aparecer noutro local previamente escolhido para as receber, e então surgirá um novo oceano onde só existiam planícies. Possivelmente, outrossim, desaparecerão sob as
águas algumas porções de terra presentemente à superfície, por
efeito dos fenômenos telúricos que as poderão atingir pela base.
As populações dessas porções de terra receberão pronta assistência das Forças Superiores do mundo espiritual, e aquelas almas
cujos corpos perecerem serão carinhosamente conduzidas aos
respectivos planos no mundo espiritual. Muitos dos habitantes atuais
que devem permanecer na Terra estão recebendo desde algum
tempo a idéia de se transferirem para outros locais, escapando
dessa maneira aos acontecimentos programados para a região
onde residam.
As operações planificadas para este fim de século e continuarem no século próximo devem completar as transformações da
estrutura terrena com grandes benefícios para a sua população.
As ocorrências determinadas por essas operações sê-lo-ão exclusivamente para o bem no progresso espiritual das almas que partirem por efeito das mesmas, porque logo voltarão à Terra em
novas encarnações compensativas, promovidas pelas Forças Superiores. O Senhor Jesus agora instalado no solo terreno com sua
numerosa equipe de assessores espirituais, mantém-se atento aos
acontecimentos em curso com o fim de superintender o quanto
se torne necessário ao conforto e bem-estar de toda a população
da Terra. Igualmente está atento o Senhor Jesus ao processo de
socorro a ser prestado a todas as almas que dele necessitarem,
quer que se trate de almas encarnadas ou desencarnadas por efeito dos acontecimentos verificados no solo terreno. Apenas deseja o Senhor poder contar com a cooperação de todas as almas no
seu próprio benefício, que é a implantação da fé em seus corações em virtude de suas orações diárias à Divindade. Sem essa
cooperação espontânea, pode suceder que tanto as almas encarnadas como as desencarnadas venham a enfrentar dificuldades
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de socorro e salvamento pelas caravanas socorristas, como o
Senhor Jesus tem explicado em Suas Mensagens. Mas o Senhor
Jesus espera que a Sua recomendação insistente tenha sido posta
em prática por todos os leitores destas Mensagens no seu próprio e exclusivo benefício.
Em seguida o Senhor Jesus tratará de assunto igualmente interessante para todas as almas encarnadas deste fim de século,
que é o seguinte: – O Senhor tem observado em suas visitas freqüentes a diversas regiões do solo terreno, uma prática mais ou
menos generalizada por parte dos homens dessas regiões, da qual
nenhum bem ou felicidade lhes pode resultar. Trata-se para eles
de uma modalidade de esporte ou passatempo, sobre o qual o
Senhor deseja dizer algumas palavras ao coração dos homens que
assim se deleitam. Trata-se do hábito condenável dos homens de
se dirigirem ao campo munidos de sua arma de caça para abaterem as aves que nele vivem, algumas de bem pequeno porte, cuja
carne não pode fornecer a esses caçadores nenhuma parcela substancial de alimento. O Senhor Jesus condena firmemente esse
processo de tirar a vida desses alegres companheiros da vivência
humana, seres igualmente em processo de evolução como o homem, a quem eles procuram alegrar com seu canto mavioso ou
estridente, segundo a espécie. Roga então o Senhor a todos os
homens que a tal esporte se entregam, que considerem este fato:
estando ausentes do lar nos seus trabalhos costumeiros, notassem ao regressar, a falta de sua companheira ou de algum dos
filhos, por terem sido arrebatados do lar ou imediações por alguma espécie de indivíduos desprovidos de sentimentos humanitários. Sua dor seria certamente pungente, mas irremediável ante a
perda do ente querido. Coloquem o caso no que sucede às pobres avezinhas ao constatarem fato semelhante ocorrido com seus
descendentes ou com elas próprias, atingidas pela carga mortífera
de uma espingarda manejada pelo homem, um ser muito mais
evoluído, porém desumano e cruel. Que os homens de todo o
mundo cessem esse esporte condenável de abaterem seus irmãos
menores que ainda vivem a categoria das aves libertas em sua fase
evolutiva. Ao contrário de as abaterem, procurem os homens ajudálas no que puderem, atraindo-as por meio do alimento, e elas os
rodearão e lhes alegrarão a vida com a maviosidade do seu canto
canoro ou estridente, tal seja a especialidade de sua classe. Isto
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redundará numa nova alegria para a vida humana em todo o mundo, e os homens se sentirão felizes em poder contar com a simpatia e amizade das grandes e pequenas aves dos arredores. Olhem
então para essas belas avezinhas como seres da criação como
eles próprios, em busca de novos índices de progresso evolutivo,
lembrando-se os homens de hoje haverem passado por igual fase
em sua longínqüa trajetória. Sim, estimados leitores, todos vós
que possuis uma consciência esclarecida e palmilhais a senda luminosa do vosso adiantamento na escala espiritual, todos vós já
percorrestes a escala a que pertencem as aves que vos deliciam
com seu canto mavioso, desde a manhã e pelo dia inteiro, pousadas nas árvores dos vossos jardins ou arredores. Recebei o canto
dessas aves amigas como uma saudação que elas vos dirigem dos
seus corações, um delicado cumprimento pelo aparecimento de
um novo dia de felicidade e amor a toda a criação. Olhai para as
aves do campo com amor igual ao dos vossos filhos, e tratai de as
proteger contra os perigos que elas correm no plano de vida em
que se encontram. Alimentai-as até se puderdes todas as manhãs,
e vereis como as mesmas se aproximam e confiam em vós. A
Divindade ficar-vos-á agradecida pelo que de bom puderdes fazer
pelas aves do campo, uma espécie de caridade e amor ao próximo que desconheceis. Destruí-las por mero prazer esportivo? Jamais estimados irmãos!
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
129 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 4-9-1971
Rio de Janeiro - Brasil
MOVIMENTO INICIADO HÁ QUATRO SÉCULOS – MAIS
DE VINTE MILALMAS ENVIADAS À SATURNO, URANO E
NETUNO EM BUSCA DE MELHORAMENTOS – O PROGRESSO TERRENO ACOMPANHA O NÍVEL ESPIRITUAL DA POPULAÇÃO
PARA A PRESENTE MENSAGEM o Senhor Jesus traz um assunto absolutamente novo para as almas encarnadas, que são todos os homens e mulheres que se encontram vivendo a vida terrena.
O assunto desta Mensagem gira em torno do movimento iniciado
no mundo espiritual há perto de quatro séculos com vistas à transferência de numerosas almas do ciclo espiritual terreno, segundo
o estado evolutivo de cada uma. Tal movimento prossegue nos
dias que correm e deverá continuar, promovendo as almas mais
evoluídas à vivência em outros planetas mais adiantados, onde as
mesmas entrarão em contato com humanidades mais evoluídas,
a fim de alcançarem novos e importantes conhecimentos aos quais
já fizeram jus. A transferência que vem sendo feita não importa,
porém, no desligamento dessas almas do ciclo terreno, servindo
apenas para que elas possam entrar na posse de novos conhecimentos científicos que não poderiam alcançar no mundo terreno.
O fato assemelha-se muito à ida de alunos adiantados a outros
países, em cujas escolas especializadas vão matricular-se por determinado período, sem, contudo, se desligarem do seu país de
origem. Retornando à pátria ao fim de certo tempo, essas pessoas estão em condições de transmitir o que no exterior aprenderam, impulsionando dessa forma o progresso do seu próprio país.
No mundo espiritual vem-se processando um grande movimento no sentido descrito, tendo sido para isso convocadas as
almas que desejassem dele participar de modo próprio, dado que
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tudo quanto no mundo espiritual se processa deve ser da espontânea vontade das almas, e jamais por imposição das Forças Superiores. Desta maneira o número de almas presentemente viventes em diversos planetas mais evoluídos do que a Terra já se eleva
a mais de vinte mil, algumas das quais em véspera de regressarem
ao ciclo terreno a fim de descerem ao plano físico em breves anos.
A vinda destas almas à Terra estava prevista para esta segunda
metade do século em curso, e elas aqui estarão no tempo previsto. As demais, ao concluírem sua presente encarnação nos planetas em que se encontram, também virão impulsionar o progresso
terreno com a aplicação de quanto aprenderam nas escolas que
estão freqüentando. Para satisfazer um pouco a vossa curiosidade
acerca de planetas em que se encontram numerosas almas terrenas
em fase de aprendizado, o Senhor Jesus menciona aqui os três
principais, que são Saturno, Urano e Netuno, habitados por humanidades bastante mais evoluídas do que a humanidade terrena.
Dessas escolas assaz adiantadas, deverão vir para o plano terreno
vários processos ainda desconhecidos, com a finalidade de impulsionar ao máximo o progresso deste pequeno mundo onde cerca
de dez bilhões de almas vêm evoluindo há muitos milênios.
O advento do século XXI está destinado a assinalar, por conseguinte, um novo e grande impulso ao progresso desta escola
terrena, modificando substancialmente as atuais condições em que
vivem, lutam e sofrem todas as almas encarnadas. Como vedes
pelo que aí fica, o Senhor Jesus não cessa de promover a melhoria
de vida de todas as almas que descem a este plano físico, objetivando
concomitantemente a sua elevação espiritual. No mundo espiritual
continuam abertas as inscrições das almas que desejarem estagiar
por alguns séculos em planetas mais adiantados com o objetivo de
prestar mais um grande serviço ao Senhor Jesus, implantando há
seu tempo neste planeta os conhecimentos que houverem adquirido alhures.
Do relato que aí fica, os leitores destas Mensagens terão uma
noção aproximada do que no Alto se realiza desde milênios com
vistas ao progresso deste pequeno planeta., Se assim não fora,
como poderiam aparecer na Terra, um planeta ainda relativamente novo, os melhoramentos necessários à vivência confortável das
almas que habitam? Somente a vinda ao solo terreno de almas
possuidoras de conhecimentos e experiências extraterrenas po-
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derá implantar os melhoramentos existentes em planetas mais
adiantados. Os poucos melhoramentos que possuis, dentre eles a
eletricidade, o telégrafo sem fio, o telefone e a navegação a vapor,
e por último os transportes aéreos, vós os deveis a almas que
estagiaram em planetas adiantados, pertencendo embora ao ciclo
terreno. Outros melhoramentos da maior importância se encaminham para a Terra, cujos descobridores ou aqui se encontram
cursando as vossas escolas, enquanto outros se encontram no
Alto, em preparativos para descer ao plano físico.
Há, entretanto, um detalhe da máxima importância em tudo
isto, que todos vós deveis conhecer que é o seguinte: o progresso deste planeta tanto mais se acelerará, quanto mais elevado for
o nível espiritual das almas que o habitem. A elevação espiritual de
uma população é fator decisivo na implantação de numerosos
melhoramentos a ela destinados. Processa-se no caso uma questão de merecimento. Uma população que se entregue por assim
dizer, de corpo e alma ao lado material da vida terrena, sem a
necessária ligacão com o mundo espiritual, ou seja a Divindade,
essa população evidentemente deixa de merecer a implantação
de melhoramentos destinados a influirem de maneira benéfica em
sua vivência, e por isso as almas incumbidas da sua implantação
sentem as maiores dificuldades e os mais sérios obstáculos à realização da sua tarefa. Em tais circunstâncias, melhoramentos programados para cinco anos, por exemplo, serão dilatados por vários anos, dez ou vinte, em face do péssimo ambiente constituído
pela população a ser beneficiada. Meditem sobre isto os leitores
destas Mensagens do Senhor Jesus, e aqueles que puderem tornar-se arautos da palavra do Senhor, numa eficiente cooperação
pelo refinamento moral de seus amigos e conhecidos. Tanto mais
espiritualizado se apresente o meio terreno, tanto mais fácil se
tornará às almas missionárias realizarem suas tarefas.
E como proceder – poderão desejar indagar alguns leitores –
no sentido do refinamento do meio terreno? O Senhor Jesus responde à pergunta imaginária esclarecendo que isso pode ser feito
muito facilmente por meio da instituição do hábito da oração diária à Divindade, projetando luz no próprio Espírito, e assim contribuindo para o refinamento do meio ambiente. Imaginai, estimados leitores, que uma densa camada de trevas envolva todo este
planeta, interceptando -–o que é verdade – as mais belas idéias
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projetadas do mundo espiritual sobre as almas aqui encarnadas.
Isso existe realmente em prejuízo do progresso terreno, e desde
muitos séculos. Sendo necessário eliminar tão forte obstáculo à
filtração das boas idéias. O único meio para isso consiste exclusivamente do hábito da prece diária à Divindade, conforme vem
sendo anunciado pelo Senhor Jesus e todos os seus emissários.
Nos dias que correm o fenômeno já se apresenta bastante reduzido em conseqüência do grande número de seres humanos que
em boa hora adotaram o hábito de orar todas as noites à Divindade. É que, enquanto a prece se transforma em luzes e bênçãos
para as pessoas que oram, uma parcela substancial é utilizada pelas Forças Superiores para destruir a camada densa que envolve a
Terra. A continuar progredindo esta boa disposição dos homens e
mulheres, prevêem as Forças Superiores que no decorrer dos
próximos vinte anos o globo terrestre se encontrará inteiramente livre da camada trevosa que o envolve.
Este fato deverá assinalar com toda a evidência a chegada à
Terra de grandes e belas idéias de progresso a serem captadas e
executadas pelo conjunto de almas evoluídas que aqui estarão
exatamente para esse fim. Daqui se conclui por conseguinte, que
o progresso de um planeta está estreitamente ligado ao nível moral
e espiritual de sua população, cabendo a cada um dos seus membros contribuir com sua parcela para a efetivação desse progresso.
Admitamos, porém, só para argumentar, que um membro da
população terrena, ou um certo número deles, menospreze quanto o Senhor Jesus vem expondo, e se recuse deliberadamente a
colaborar com os demais sob o pretexto de que a sua vida particular nada poderá lucrar com o esforço que fizer para melhorar o
ambiente terreno. O Senhor Jesus esclarece esse ou esses filhos,
que assim procedendo, recusando-se a colaborar com os demais
membros da população, poderão vir a sentir-se também isolados,
carecentes de ajuda e proteção a tal ponto que um profundo arrependimento deles se apoderará, em face de haverem-se recusado a colaborar para a melhoria das condições gerais das almas
encarnadas. Isto significará que a população em geral progrediu,
melhorou sensivelmente em suas condições de vida, enquanto
aquele ou aqueles filhos, tendo se desligado do processo, nada
puderam receber em troca. Guardarão então a lição no âmago

272

NOVA ORDEM DE JESUS

de seus corações, e iniciarão por sua vez a sua colaboração que,
embora tardia, sempre chegará a tempo.
Os que se recusarem deliberadamente a colaborar com os demais, conforme aconselha o Senhor, sentir-se-ão isolados, carentes de ajuda e proteção no
plano espiritual.
A implantação de melhoramentos é dificultada quando a população é descrente.
O progresso terreno acompanha o nível espiritual da população.
Faça jus a um estágio no planeta Saturno, Urano ou Netuno.
Não podemos abdicar da nossa luz, menosprezando luminosos ensinamentos.
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
130 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 5-9-1971
Rio de Janeiro - Brasil
VANTAGENS DO CONTATO COM A DIVINDADE –
DOUTRINAS POLÍTICAS CONDENADAS – UM APELO DO SENHOR AOS CHEFES RESPONSÁVEIS – O PRINCÍPIO DA
FRATERNIDADE HUMANA – QUEM FAZ O BEM PARA SI O
FAZ
PARA AJUDAR O PROGRESSO espiritual das almas encarnadas, para que todas possam alcançar os objetivos que as trouxeram a Terra após uma espera de mais de um século no mundo
espiritual, nada mais eficiente do que o seu contato diário com a
Divindade. Este contato proporciona a todas as almas encarnadas
ou seja a todos os homens e mulheres, a sua iluminação progressiva enquanto na Terra, e uma acentuada clareza nos caminhos
que tiverem de percorrer. Já foi dito pelo Senhor que as luzes
decorrentes da prece diária à Divindade incorporam-se definitivamente ao diadema espiritual das almas que oram, e eis aí alcançado o objetivo primordial de sua reencarnação.
O fato de ainda viverem na Terra numerosas almas dadas a
prática de atos menos dignos e de outros contrários às leis do
amor e da fraternidade, explica-se pela falta do hábito da oração à
Divindade, o que é deveras lamentável pelas conseqüências que
acarreta a todas essas almas. Todas as almas que se encontram
encarnadas no solo terreno juraram no mundo espiritual fazer da
sua encarnação uma fonte de luminosidade para o seu engrandecimento espiritual de que tanto carecem. Aquelas, porém, que se
desviaram deste objetivo, seduzidas por sugestões de ordem política vindas de ambientes estranhos, e entraram a praticar atos
que as boas normas condenam e que as leis espirituais terão de
punir com a vivência de encarnações bastante sofridas, ou com a
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sua transferência a mundos inferiores, essas almas ainda poderão
reconciliar-se consigo mesmas, fazendo inicialmente um alto em
suas atividades condenáveis, e voltando-se imediatamente para a
Divindade. As doutrinas políticas trazidas ao mundo neste século
com vistas à reforma pela força de quanto a tradição de ordem e
progresso estabeleceu na Terra desde séculos, estão condenadas
ao fracasso mais completo, dada a falta de conteúdo espiritual em
seus objetivos. Os homens e as mulheres que se deixarem empolgar por semelhantes doutrinas, muitos deles já possuidores de
certa evolução, devem meditar seriamente no assunto, chegando
finalmente a conclusão de que se encontram trilhando um caminho errado que os levará ao abismo. As Forças Superiores que
superintendem a vida de todos os povos deste plano físico estão
atentas às atividades das criaturas que optaram pela subversão da
ordem, cometendo, em conseqüência, as mais violentas infrações
às leis divinas com a prática do roubo e do assassínio, e não permitirão jamais o triunfo de tão condenável processo.
O Senhor Jesus, empenhado em afastar do abismo certo as
milhares de criaturas humanas entregues à prática dos atos verificados por toda parte contra a sociedade humana, faz aqui um
apelo aos chefes responsáveis pela direção dessas correntes políticas para que cessem de pronto suas atividades contra a paz, a
segurança e a vida das pessoas e se decidam a mudar o rumo
enquanto é tempo, para poderem permanecer no ciclo espiritual
da Terra. O não atendimento ao apelo do Senhor Jesus poderá
importar na transferência dessas almas a um planeta bastante inferior a este, onde a vida ainda se caracteriza por um a constante de
lutas e sofrimento. Sabe o Senhor Jesus que algumas almas valorosas se encontram integradas nas atividades ditas subversivas,
quando outros foram os objetivos que as trouxeram à Terra. Efetivamente, entre elas se encontram algumas já possuidoras de certa
elevação espiritual adquirida em várias encarnações pretéritas,
assim como outras que trouxeram do Alto interessantes projetos
de descobertas e melhoramentos para a vida terrena. É pena, por
conseguinte, que se deixassem empolgar pelas idéias que adotaram, mas em pura perda, por contrárias às leis do amor e da fraternidade, conforme ficou dito acima.
Para conseguir demover de tão lamentáveis propósitos as almas em referência, o Senhor Jesus tem conversado com nume-
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rosas delas durante o sono do corpo, no seu grande desejo de
reintegrá-las na sociedade da qual se marginalizaram, a fim de poderem cumprir quanto prometeram no Alto às Forças Superiores. E o Senhor Jesus alimenta fundadas esperanças de alcançar o
seu objetivo, salvando da transmigração espiritual este punhado
de almas transviadas da sua verdadeira finalidade. Deseja o Senhor
Jesus dizer então a essas almas que nada ainda está perdido para o
seu progresso espiritual na presente encarnação, se, após meditarem
seriamente nestas palavras do Senhor, resolverem penitenciar-se
perante os homens de seus atos mal pensados, e solicitarem o
reingresso na sociedade. Assim procedendo poderão contar com
o apoio e a benevolência do Senhor Jesus, desejoso de ainda poder
contar com a sua colaboração no progresso terreno.
Isto posto, o Senhor Jesus abordará um tema dos mais interessantes e úteis a todas as almas que se encontram mais uma vez
cursando esta escola terrena. Refere-se o Senhor à necessidade e
conveniência de todos os homens e mulheres adotarem o princípio da fraternidade em suas relações, reconhecendo como seus
irmãos todas as demais pessoas, porque realmente o são, porque
filhas do mesmo Pai Celestial. Adotando este princípio espiritual
em seus contatos sociais, bem farão em emitir um pensamento
de amor e fraternidade no início de sua conversação, pensamento
que se integrará no pensamento da outra pessoa e nela imprimirá
uma melhor disposição em favor dos assuntos tratados. Por outras palavras: criar-se-á uma disposição de boa vontade nas pessoas com as quais se houver de tratar. Uma vez esta prática generalizada, difundido estará com ela o princípio da fraternidade humana cujo poder eliminará em muitas mentes os grandes inimigos
do homem, que são o ódio, a inveja e a malquerença, que tantas
vítimas fizeram no passado. Embora não o pareça, a emissão de
uma vibração de amor e fraternidade entre as almas encarnadas
equivalerá ao lançamento à terra das mais delicadas sementes que
hão de germinar e frutificar a seu tempo.
O Senhor Jesus deseja esclarecer a propósito que todo o progresso que se for positivando na vida terrena terá sempre a sua
fonte localizada nas almas aqui encarnadas. O mundo espiritual só
pode influir no progresso terreno através da inspiração projetada
sobre os corações humanos preparados para a receberem. De
posse da inspiração oriunda do mundo espiritual, é que os seres
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humanos agem e conseguem implantar o progresso nos setores
de suas atividades. Se, por conseguinte, os seres humanos, de posse
da recomendação do Senhor passarem a irradiar pensamentos de
amor e fraternidade aos seus semelhantes, podem estar certos
de estarem contribuindo eficazmente para a exterminação dos
pensamentos de ódio, inveja, malquerença e de outros que tais
das mentes humanas. Ao fim de algum tempo todos os seres humanos entrarão a viver numa faixa de tranqüilidade, harmonia e
fraternidade, que serão os frutos daquela sementinha lançada à
terra por eles próprios ou pelos seus antepassados. Esta será a
maneira pela qual a vivência das almas na Terra deixará de registrar o grande número de maldades que marcaram os séculos decorridos com graves prejuízos morais para as criaturas humanas.
E como quem semeia colhe a seu tempo, a emissão de pensamentos de amor e fraternidade a partir de agora, há de beneficiar
para o futuro a todas as almas que assim procederem.
Com o advento do século XXI da era cristã, há necessidade
de eliminar do ambiente terreno, e também dos costumes e hábitos humanos, um grande número de práticas que muito tem retardado o progresso coletivo. O Senhor Jesus deixou na Terra há
dois mil anos, para o bem de toda a humanidade, o ensinamento
de que só o amor constrói para a eternidade. E de fato assim é,
hoje e em todos os tempos. Toda a construção de ordem moral
baseada no amor há de frutificar abundantemente como tem frutificado até hoje. Certo é que o mundo daquela época não estava
ainda preparado para recolher a bela semente lançada pelo Senhor Jesus, e apenas um número bastante reduzido de almas soube
aproveitá-la. Hoje, entretanto, dois mil anos decorridos, contando a população deste século nada menos de oito a dez encarnações
a mais do que naquele tempo, e tendo-se despojado de um bom
número de imperfeições à custa de sofrimentos sem conta, é tempo de todas as almas encarnadas se firmarem no bom princípio do
amor e da fraternidade, empenhando-se por sua vez em implantar na sociedade humana de seus dias, aquele sábio princípio que
há de irmanar todas as almas: o amor e a fraternidade. É mais do
que certa a afirmativa multimilenar de que quem faz o bem para si
o faz. A recíproca também é verdadeira. Assim pois, todas as almas que se esforçarem em emitir vibrações de amor e fraternidade
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para as suas semelhantes, hão de surpreender-se algum dia ao
registrarem fatos passados consigo que só mesmo por milagre –
dirão – poderiam acontecer. O milagre verificado em tais casos é
perfeitamente explicável em face da lei da retribuição. Emitindo
constantemente vibrações de amor e fraternidade para os seus
semelhantes, essas vibrações também se acumulam no seu coração como poderoso elemento de amor e proteção para si próprias em determinado momento. O milagre tantas vezes verificado com as almas encarnadas tem a sua explicação no bem que
tiverem feito ou desejado a outrem, através de suas vibrações de
amor e fraternidade. Apenas se cumpre nesses eventos, a lei espiritual das retribuições.
A emissão de vibrações de amor e fraternidade são sementes que frutificarão
a seu tempo.
Afaste-se dos que optam pela subversão da ordem.
Na meditação, após as orações fervorosas, alcançareis o objetivo primordial da vossa reencarnação. Para saber sua missão leia também a Mens. 126.
As vantagens do contato com a Divindade, pela prece, são inumeráveis.

NÃO PODEMOS ABDICAR DA NOSSA PRÓPRIA LUZ, menosprezando
os luminosos conselhos.
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VA ORDEM DE JESUS
NOV
131 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 11-9-1971
Rio de Janeiro - Brasil
DIFICULDADES OPOSTAS À IDÉIA ESPIRITUALISTA – A
CONCESSÃO DA FACULDADE PSICOGRÁFICA - GRANDE
PROBLEMA PARA O ALTO – DAS TRÊS ALMAS ENVIADAS APENAS UMA FOI APROVEITADA COMO INTERMEDIÁRIA – ABOLIÇÃO DA INDUMENTÁRIA ECLESIÁSTICA
OS CONSELHOS E ENSINAMENTOS que o Senhor Jesus
está difundindo na Terra através destas Mensagens, pode dizer-se
que estão atrasados de dois a três séculos, e isto pela dificuldade
encontrada no mundo espiritual para descobrir entre as almas
encarnadas algumas em condições de poderem servir de intermediárias das Forças Superiores. Efetivamente, só no século passado se iniciaram as comunicações da Terra com o mundo espiritual, através das quais foi possível difundir entre os seres humanos
os primeiros ensinamentos de ordem espiritual. É certo que estiveram na Terra várias personalidades espiritualmente desenvolvidas,
cuja missão era captar as vibrações espirituais acerca dos
ensinamentos a serem difundidos entre as almas encarnadas visando também ao seu desenvolvimento espiritual. Isto, porém, não
logrou o êxito desejado pelas Forças Superiores, em face do ambiente impregnado das idéias materiais contrárias à espiritualização
da humanidade terrena. Algumas obras, contudo, chegaram a surgir com tal objetivo, escritas por homens impregnados da idéia
espiritualista, as quais, entretanto, não atingiram o objetivo, ficando confinadas num pequeno círculo de leitores. Estudou-se então
no Alto a melhor maneira de trazer ao meio terreno os conselhos e ensinamentos capazes de ajudar o progresso espiritual das
almas encarnadas, para que elas possam aproveitar devidamente
o seu estágio neste mundo terreno. Do estudo realizado chegouse à conclusão da necessidade de conferir certas aptidões às al-
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mas que reencarnaram para que pudessem usá-las no sentido de
estabelecer ligações eficientes com o mundo espiritual. Uma dessas aptidões foi a faculdade psicográfica, conferida desde o século
passado com maior evidência a várias almas que desceram à Terra
armadas do desejo de aqui poderem servir às Forças Superiores.
Verificou-se, porém, que as condições peculiares à vivência das
almas na Terra não permitia o desejado êxito a numerosas almas
que reencarnaram com a faculdade psicográfica. À umas faltava a
preparação indispensável para receber e grafar no papel as idéias
inspiradas pelo Alto, em face de que muitas desistiram da tarefa. À
outras faltou a necessária disposição para o exercício desta faculdade, preocupadas com os seus interesses naturais da vida terrena.
De maneira que se tornou bastante difícil iniciar a divulgação de
quanto as Forças Superiores desejavam trazer ao conhecimento
das almas encarnadas com a finalidade de as ajudar no seu progresso espiritual, objetivo número um da sua vinda à Terra em
todas as encarnações.
Surgiram então no mundo espiritual algumas almas categorizadas
que se ofereceram para ajudar a solucionar o grave problema de
intermediárias das Forças Superiores na Terra. Três almas nestas
condições baixaram ao solo terreno em fins do século passado e
aqui se desenvolveram fisicamente sob a proteção e assistência das
Forças Superiores, com este grande objetivo: receber a seu tempo, mediunicamente, os conselhos e ensinamentos tão necessários
ao progresso da humanidade terrena. Das três almas preparadas
no mundo espiritual entretanto, apenas esta que esta servindo ao
Senhor Jesus foi possível aproveitar porque as demais se perderam nas dobras dos acontecimentos da vida terrena. Esta, porém, afeiçoada desde a infância ao Senhor Jesus, pode ser conduzida
e inspirada pelas Forças Superiores ao exercício e desenvolvimento de sua faculdade psicográfica, agora utilizada para receber e
grafar estas Mensagens do Senhor, inclusive as obras que constituem a Grande Cruzada de Esclarecimento que é a primeira série
de obras de conselhos e ensinamentos enviados à Terra pelas Forças Superiores. A partir de agora, por conseguinte, dispõem as
almas encarnadas dos conselhos e ensinamentos do mundo espiritual capazes de ajudá-las a tornar sua presente vilegiatura terrena
verdadeiramente útil ao seu progresso evolutivo ou seja a sua grande luminosidade. Isto terá de ser levado em linha de conta no
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regresso das almas ao mundo espiritual, visto como não mais poderá ser alegado o desconhecimento destes conselhos e ensinamentos
trazidos à Terra pelo Senhor Jesus e Seus emissários.
O Senhor Jesus deseja deixar aqui um convite e um apelo aos
dirigentes das numerosas religiões terrenas no sentido de reverem cuidadosamente os respectivos princípios, vários deles evidentemente ultrapassados no tempo e no espaço. Há necessidade de transformar os ensinamentos religiosos ministrados desde
a infância a todas as almas encarnadas, em ensinamentos espirituais destinados a prepará-las para a vida espiritual que é a verdadeira vida de todas as almas. É necessário ensinar desde a infância a
todas as almas encarnadas, que sua vinda uma vez mais à Terra
tem o objetivo principal de adquirirem novas luzes espirituais através da prática de boas obras e do hábito da oração diária à Divindade. Este sentido espiritual deve acompanhar as crianças e os
jovens em todos os graus de sua preparação intelectual, para que
bem se possam firmar na grande verdade da sua origem do mundo espiritual, para onde regressarão ao encerrarem a sua vida
terrena. Preparadas desta maneira, as criaturas humanas saberão
orientar convenientemente a sua vida na Terra, convictas de que a
mesma não vai além de poucos decênios, quando deverão regressar ao seu plano de origem no mundo espiritual. O Senhor
Jesus convida os dirigentes das religiões terrenas a meditarem no
que aí fica, para em seguida introduzirem nos seus cânones as
modificações que a vida terrena de todas as almas está a exigir
nesta adiantada fase do progresso espiritual que está sendo implantada na Terra.
O Senhor Jesus está certo de que a Sua palavra será tomada na
devida consideração pelos dirigentes de todas as religiões existentes na Terra, até como o meio de sobrevivência. Porque, com o
esclarecimento das almas encarnadas a partir deste fim de século,
somente os ensinamentos que lhes falarem da vida espiritual poderão despertar sua atenção e fidelidade às respectivas religiões.
Uma pergunta que poderá surgir na mente de alguns leitores
desta Mensagem, poderá referir-se à existência e continuação dos
atuais sacerdotes como mentores e administradores dos
ensinamentos religiosos do mundo terreno. A esta pergunta imaginária o Senhor Jesus esclarece que algumas modificações estão
para surgir neste particular, sendo uma delas a total abolição da
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atual indumentária eclesiástica, justificada nos templos passados
para identificar os sacerdotes em meio da população. Hoje em
dia, porém, com o progresso adquirido pelas populações terrenas
e o seu relativo desenvolvimento espiritual, o profissionalismo religioso tende a desaparecer, podendo os eclesiásticos dedicaremse ao exercício de uma profissão para se manterem, como homens que são. O ensino religioso será ministrado nos templos
por homens devidamente preparados espiritualmente como o vão
exigir em breve os adeptos de todas as religiões, não aceitando
jamais que se lhes fale em purgatório, céu e inferno como até
agora. Estão chegando à Terra desde alguns anos numerosas almas portadoras de certa evolução espiritual, com a missão de
contribuírem para as modificações a serem implantadas na base
de todas as religiões existentes na Terra. É necessário que as religiões do futuro se constituam autênticos porta vozes das Forças
Superiores no encaminhamento das almas encarnadas na verdadeira senda que devem trilhar em sua vivência terrena. Entidades
evoluídas do mundo espiritual terão oportunidade de se apresentar
visíveis em alguns templos religiosos e aí dirigem a sua palavra aos
presentes, ministrando-lhes de viva voz interessantes ensinamentos
espirituais. Este fato esperado para muito breve na Terra deverá
dar um novo e grande impulso ao desenvolvimento da fé em todos
os corações pela luz que virá derramar em todas as almas encarnadas, ávidas de novos conhecimentos espirituais. Há necessidade igualmente, de que as diversas, religiões se unam no mesmo
princípio de ordem espiritual de considerarem a vida terrena de
cada criatura um estágio a mais no seu aprendizado como aluno
desta escola, considerando todos os demais alunos como verdadeiros irmãos em busca dos mesmos objetivos de progresso espiritual. A difusão do ensino religioso baseado neste principio terá a
virtude de irmanar as almas encarnadas num sentimento de
fraternidade tal, que noventa por cento das infrações atuais às leis
divinas tendem a desaparecer.
O Senhor Jesus lamenta profundamente o que está acontecendo de grave em certo país da Europa em que duas correntes
religiosas que se dizem cristãs se guerreiam sob o fundamento de
estar cada uma mais certa do que a outra. Isto é profundamente
lamentável no século atual em que a humanidade já venceu dolo-
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rosos percalços do passado. O Senhor Jesus só tem uma palavra a
dizer a cada uma daquelas correntes religiosas, e é que nenhuma
delas pode contar com o Seu apoio para guerrear a outra. Sendo
a Doutrina do Senhor Jesus o amor e a fraternidade, como podem aquelas duas correntes religiosas que se dizem cristãs, levar a
morte e a destruição recíproca, pretendendo fazê-lo em nome
do Senhor? Absolutamente, protesta por este meio o Senhor Jesus, fazendo ver aos dirigentes das referidas correntes, que não
concede o Seu apoio a nenhuma delas, mas antes as convida à paz
e à fraternidade se desejarem o apoio do Senhor. Guerra religiosa, absolutamente! Amor, Paz e Fraternidade, recomenda o Senhor Jesus.
As guerras ou sérios conflitos traduzem ignorância das leis divinas.
Os religiosos que não estiverem certos da vivência no Além, devem comprovála com os “olhos e ouvidos espirituais” aclarados nestas Mensagens.
Saber não é o suficiente! Fique certo de que a vida continua no plano espiritual.
Não caberá a nenhuma Alma encarnada a alegação de ignorar as atividades
do plano espiritual, considerando os meios de comunicação em todos os níveis.
A palavra do Senhor é Luz suficiente para que “não se percam nas dobras
dos acontecimentos”.
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
132. a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 12-9-1971
Rio de Janeiro - Brasil
DESENTENDIMENTO ENTRE DUAS CORRENTES RELIGIOSAS NA EUROPA – FATO INADMISSÍVEL PELAS FORÇAS
SUPERIORES - APELO DO SENHOR AOS RESPECTIVOS DIRIGENTES – PALAVRAS ESCLARECEDORAS DO SENHOR SOBRE CONFISSÃO E COMUNHÃO: DUAS PRÁTICAS OBSOLETAS
O SENHOR JESUS DESEJA dizer algumas palavras a respeito
do desentendimento surgido entre adeptos de duas correntes religiosas que se dizem cristas em certo país da Europa, que se guerreiam por motivos políticos com vistas à preponderância de uma
sobre a outra. O Senhor Jesus lamenta profundamente esse fato,
do qual tem resultado a perda de preciosas vidas, cujas almas interromperam o seu aprendizado terreno, do qual tanto necessitavam para o seu progresso espiritual. Que fatos semelhantes tivessem ocorrido em séculos passados em que a obscuridade espiritual ainda predominava no mundo, explica-se; mas que os mesmos
fatos se verifiquem neste fim de século, é o que as Forças Superiores não podem admitir de maneira nenhuma. A Doutrina pregada
pelo Senhor Jesus em Sua estada na Terra há dois mil anos é a Doutrina do Amor e da Fraternidade, sob o fundamento de que todos
os homens são irmãos perante a Divindade, porque filhos do mesmo Pai Celestial e como tais se devem amar. Não compreende
pois o Senhor Jesus que irmãos que aceitaram tão bela Doutrina
se agridam pelas armas como está acontecendo na Europa, sob o
fundamento de estar cada uma dessas duas correntes mais certa
do que a outra.
O Senhor Jesus deseja fazer sentir aos dirigentes daquelas duas
correntes que eles não estão servindo de maneira nenhuma à Sua
Doutrina, que é de amor e fraternidade, mas, ao contrário disto,
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se deixaram envolver pela ação das forças negativas do mundo
inferior que só desejam a destruição e a morte dos seres humanos adeptos do Cristianismo. Deseja então o Senhor Jesus pedir
aos dirigentes das duas correntes em luta que meditem seriamente
sobre o que está acontecendo, e que em nada poderá beneficiar a
Sua Doutrina de amor e fraternidade lançada há dois mil anos, e
se entendam, se aproximem, e se harmonizem como irmãos que
são, aos quais o Senhor ama igualmente de todo o coração. Roga
o Senhor Jesus aos dirigentes de cada uma das duas correntes
religiosas em luta, que se armem do sentimento de paz que deve
prevalecer no coração de todas as almas verdadeiramente cristãs
e se dêem as mãos como verdadeiros irmãos que realmente são,
repudiando as forças negativas que conseguiram atirá-los a essa
luta em que nenhuma dessas duas correntes logrará vencer pela
força. Ao contrário disso, a vitória espiritual há de caber aquela que
melhor puder interpretar esta palavra do Senhor e convidar a outra
a se entenderem sob a égide do puro e são Cristianismo, pregado e
exemplificado pelo Senhor, como a Doutrina consoladora de todas
as almas encarnadas. É preciso que ainda uma vez o princípio do
bem e do amor ao próximo prevaleça sobre a influência das forças
negativas do mundo inferior, seriamente empenhadas na destruição da harmonia e felicidade até há pouco existentes entre os
adeptos das correntes em choque. Entendam-se, pois, fraternalmente os dois lados e dêem-se as mãos em nome do Senhor
Jesus que tão belo gesto lhes pede, e que do Alto lançará as Suas
bênçãos e a ajuda espiritual sobre os dirigentes e adeptos das duas
correntes atualmente em choque. Deseja o Senhor Jesus lembrar
ainda aos dirigentes das duas correntes religiosas aquela Sua afirmativa milenar de que só o amor constrói para a eternidade. O
Senhor aguarda, no Alto, que este Seu apelo possa merecer a
consideração de quem de direito, em favor da paz e do amor que
devem reinar em todos os corações.
Em seguida o Senhor Jesus abordará um tema dos mais interessantes e oportunos para todas as almas que se encontram encarnadas no solo terreno. Deseja o Senhor referir-se a um velho
costume existente na Terra em quase todas as regiões, a respeito
da prática dos preceitos religiosos pelos respectivos adeptos. Esclarece a propósito o Senhor que os preceitos religiosos estabelecidos pelos dirigentes das diversas religiões existentes na Terra o
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foram com a finalidade de manter seus adeptos estreitamente ligados ao culto de seus princípios religiosos como pontos fundamentais a serem cumpridos. Com a evolução, entretanto da mentalidade humana nos dias que correm, certos preceitos religiosos
cairiam em desuso por absolutamente desnecessários ao culto
das populações.
O Senhor Jesus deseja focalizar aqui apenas dois daqueles preceitos religiosos que são a confissão e a comunhão praticadas há
quase dois milênios com maior ou menor espírito religioso por
grande parte das almas encarnadas no solo terreno. O preceito
da confissão foi instituído pela Igreja Católica certamente com
objetivos louváveis de aconselhar individualmente os confessandos
acerca da melhor maneira de encaminharem as suas vidas em harmonia com as leis divinas. Em parte esse preceito produziu certamente bons frutos pelo conselho educativo transmitido dessa
maneira às populações que ao mesmo se submetiam durante os
vinte séculos decorridos. Não faltaram, entretanto, resultados negativos desse preceito mal conduzido por alguns dos seus executores, com a perda ou sacrifício de grande número de criaturas
vítimas que foram da aplicação de tal preceito. Os tempos evoluíram de tal maneira, porém, com a vinda ao solo terreno de numerosas almas assaz evoluídas, que o preceito da confissão não
mais se justifica e deve ser abandonado.
A confissão a ser preferida pelas almas encarnadas, sempre
que a julgarem necessária ou oportuna, deve ser feita diretamente à Divindade em seus momentos de oração no silêncio do seu
dormitório, quando então abrirão seu coração confessando à Divindade quanto possa estar-lhes pesando na consciência, para que
a Divindade as ouça, julgue e absolva quando for o caso. Isto porque, como é óbvio, ninguém deverá esperar da Divindade a sua
absolvição de faltas graves cometidas contra a vida ou a dignidade
do semelhante. Contudo, a confissão dessas faltas perante a Divindade, terá o mérito de amenizar-lhes as conseqüências na presente existência, até que as Forças Superiores julguem o caso em
definitivo oportunamente no mundo espiritual. Esta é a única confissão recomendada a todas as almas encarnadas, como alívio da
sua consciência. O estado de meditação em seguida à confissão
poderá indicar-lhes qual é o tipo de penitência determinada pela
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Divindade em desagravo dos fatos confessados. Um ponto deseja
o Senhor Jesus deixar bem claro a respeito das faltas praticadas
pelas almas encarnadas, que é o seguinte:- Nenhuma criatura
terrena por mais evoluída possui poderes divinos para perdoar
faltas cometidas pelas almas encarnadas, anulando-lhes os efeitos
pelo fato de terem sido confessadas. Determinam as leis espirituais que cada qual terá de resgatar ele próprio em encarnações futuras as faltas mais ou menos graves que houver cometido contra os
seus semelhantes. É em tudo a aplicação da lei de Causa Efeito, já
mencionada em Mensagem anterior. Em face desta lei espiritual,
cada alma voltará à Terra em encarnações futuras com a determinação de sofrer na própria carne quanto tenha feito sofrer a outrem em sua existência anterior. A confissão dirigida à Divindade
pelas almas infratoras, terá contudo o mérito de atrair a benevolência da Divindade e de preservá-la quanto possível na presente
encarnação, dos efeitos mais ou menos dolorosos da ação confessada.
Vejamos em seguida o outro preceito religioso instituído também pelas religiões terrenas - o da comunhão, também designado
sagrada comunhão. Esta prática religiosa ainda praticada por muitos milhões de almas com verdadeira devoção, tem apenas o valor que cada uma lhe atribuir em face do ato em si, sendo porém,
destituída de valor espiritual para as criaturas que a praticam. Raciocinando espiritualmente e com algum discernimento, não pode
ser aceitável que as pessoas que comparecem à mesa da comunhão pretendam receber por via oral o corpo e o sangue do Senhor Jesus, elementos desaparecidos do solo terreno há precisamente dois mil anos. E mais ainda que esses elementos ministrados às criaturas humanas em tais condições tenham o mérito atribuído pela religião. Ingerir, mesmo intencionalmente o corpo e o
sangue de Jesus para se purificarem de faltas porventura cometidas pelos seres humanos, é aceitar verdadeiramente o absurdo
em matéria de religião. É este igualmente um preceito de efeitos
puramente materiais, valendo apenas pela unção com que as criaturas a ele se submetem, uma vez que na ordem espiritual este
ato não encontra correspondência.
O Senhor Jesus recomenda a todas as almas encarnadas a
maneira de realizarem a sua verdadeira comunhão, que é a comunhão espiritual com a Divindade, a qual deve ser realizada no
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silêncio do seu dormitório momentos antes de se deitarem, após
realizarem a sua oração seguida do ato de meditação. Este é o
momento ideal para uma alma de puros sentimentos religiosos se
dirigir sinceramente à Divindade, entrando verdadeiramente em
comunhão espiritual com ela e atraindo para o seu coração as
messes de luzes e bênçãos que desse ato resultarão para a sua
personalidade espiritual. É este um ato que o Senhor Jesus recomenda com empenho a todas as almas viventes na Terra como a
comunhão que verdadeiramente lhes acarretará a graça e o estado de purificação espiritual de que tanto carecem as almas viventes na Terra. Se ao fim desse ato praticado com toda sinceridade,
as almas desejarem um elemento espiritualizado para a satisfação
dos anseios do seu organismo, façam então o seguinte: antes de
iniciarem o ato em referência, coloquem um copo com água até
ao meio ou mais se quiserem, sobre sua mesa de cabeceira ou
perto do local em que irão orar, cujo líquido será impregnado durante o ato de meditação de fluídos espirituais espargidos por seus
Protetores espirituais. Concluído então o ato de sua confissão e
meditação, sorvam a água do copo aos goles, a qual irá impregnar
de fluídos benéficos o seu organismo, levando-lhe vibrações de
saúde e bem estar. Isto, aliás, pode ser feito diariamente por todas
as pessoas que oram e meditam com real vantagem para todas.
Como vêem os leitores, há necessidade de dar cunho espiritual a todos os atos religiosos praticados até agora, desprendendo-se as almas daqueles que nada ou bem pouco representam
para o seu progresso espiritual. Confessar-se e comungar periodicamente com verdadeira devoção, são atos a serem praticados
somente perante a Divindade e não por mero preceito estabelecido pelos homens. O início do terceiro milênio da era cristã está
destinado a modificar numerosas práticas existentes no mundo
terreno elevando-as à categoria de práticas espirituais com real
valor para as almas viventes na Terra.
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
133 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 18-9-1971
Rio de Janeiro - Brasil
TUDO ESTÁ ACONTECENDO PARA O BEM DE TODAS
AS ALMAS ENCARNADAS – PALAVRAS ESCLARECEDORAS DO
SENHOR – CARACTERÍSTICAS DA VIDA UNIVERSAL - A VIDA
DAS ALMAS É INFINITA – UMA FÓRMULA DO SENHOR
OS FATOS que estão sendo divulgados pela imprensa mundial
fazem parte do programa de trabalhos em andamento no planeta, com a finalidade de reformar determinados pontos da estrutura física da Terra, conforme tem sido anunciado pelo Senhor Jesus
e por Seus emissários que ditaram as obras da Grande Cruzada de
Esclarecimento. Já sabeis todos vós leitores das Mensagens do
Senhor Jesus, que tudo está acontecendo para o maior bem de
todas as almas encarnadas da atualidade, e das que devem vir no
futuro. Está se procedendo em verdade uma adaptação da superfície do planeta às necessidades de sua população, dentro de
um programa longamente estudado no mundo espiritual, o qual
começou a ser executado.
Já foi dito pelo Senhor Jesus em Mensagens anteriores que
tudo está sendo feito para o bem de todas as almas encarnadas,
inclusive daquelas que partirem da Terra em conseqüência dos
fatos que se estão verificando. Isto poderá parecer estranho ao
entendimento das pessoas menos desenvolvidas espiritualmente,
porém é muito fácil de explicar. Todas as almas que estão
desencarnando por toda parte, por motivo dos fatos verificados na
superfície terrena, já desceram à Terra com essa previsão em sua
carta-de-vida, isto é, perfeitamente conscientes dessa ocorrência.
São almas que aceitaram tal determinação, certas de alcançarem
dessa maneira alguns novos degraus na sua escala evolutiva. O
fato de regressarem ao seu plano espiritual em conseqüência dos
acontecimentos telúricos, já foi explicado pelo Senhor, só lhes tra-

NOVA ORDEM DE JESUS

289

rá vantagens espirituais, dado que em muito breve prazo essas
almas aqui estarão novamente encarnadas, já encontrando o planeta em melhores condições de habitabilidade.
Há que consolar entretanto as almas que ficam, chorando as
que partiram assim inesperadamente dos lares terrenos. A essas
almas deseja o Senhor Jesus dizer algumas palavras esclarecedoras
para o seu consolo espiritual. Essas palavras do Senhor consistem
na afirmativa de que os entes queridos que partiram, já nasceram
com essa determinação em sua carta-de-vida, e nenhum sofrimento padeceram ao se desprenderem do corpo atingido pelos
fatos. Pode então assegurar o Senhor Jesus a todas as almas que
ficaram, que aquelas que partiram se sentem imensamente felizes
com o seu regresso ao mundo espiritual, onde passaram a orar
pela felicidade, tranqüilidade e bem-estar dos seus entes queridos
que ficaram. A estes as Forças Superiores estão procurando cercar de toda a assistência espiritual para que se refaçam do golpe
sofrido, dando-lhes porém a certeza de que os entes que partiram se encontram vivendo no Alto uma vida de paz e tranqüilidade ainda desconhecida na Terra.
A vida universal caracteriza-se por uma seqüência de nascimentos e mortes, em muito parecidos com o ato de adormecer
todas as noites e acordar nas manhãs seguintes, um ato peculiar a
todas as criaturas humanas e também aos irracionais. O ser humano, por exemplo, entrega o corpo ao repouso noturno enquanto sua alma (Espírito) se afasta durante todo o período do
sono. Esse período é verdadeiramente indispensável à vida e saúde do organismo físico, para que os centros vitais recebam o suprimento de energia despendida em suas atividades diárias. Na
manhã seguinte a alma retoma a posse do organismo e dele se
serve para cumprir suas tarefas materiais. A vida universal de todas as criaturas é constituída igualmente de alternativas semelhantes, que são os nascimentos periódicos das almas no plano físico,
na posse de um organismo que as mesmas utilizam enquanto permanecerem, para o devolverem à Terra por ocasião de seu regresso ao mundo espiritual. Desta maneira, o fato mais natural é
realmente o regresso das almas aos planos a que pertecem no
mundo espiritual, segundo o que previsto estiver na carta-de-vida
de cada alma. É certo que o nascimento de um ser humano nos
lares terrenos, cria bem estreitos laços de afeto entre os familia-
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res, mas especialmente entre os progenitores, os quais muito sofrem com o regresso inesperado ou não dos seus descendentes.
Exatamente para dar lugar à criação desses laços de afeto entre as
almas construtoras dos lares terrenos e os seus descendentes, é
que existem as reencarnações. É através das reencarnações que
as almas se afeiçoam e se amam, restabelecendo não raras vezes
sentimentos de amizade que se haviam rompido em vidas anteriores. A Sabedoria Divina encontrou nas reencarnações de almas
que se inimizaram em vidas anteriores, o caminho certo para a
sua reaproximação com o total esquecimento dos fatos antes
verificados. Desta maneira muitos laços de amor e afeto se restabelecem para a maior felicidade das almas que reencarnam nos
lares terrenos.
A partida de todas as almas de regresso ao mundo espiritual,
de volta aos lares que lá deixaram é um fato real na vida universal,
e que ocorre, portanto, em todos os planetas. À medida em que
as criaturas humanas forem progredindo no seu desenvolvimento
espiritual com a aquisição da certeza de que a morte é apenas do
corpo, porque a alma é infinita e continua a viver no seu plano
espiritual, nesse dia não mais será chorada a desencarnação de
uma alma, como atualmente ainda acontece. A medida, pois, em
que as almas encarnadas se forem esclarecendo acerca das leis
divinas, a partida de uma alma será tida como um bem para ela, se
o fato se houver verificado naturalmente. No caso em que essa
partida se tenha verificado pela ação de terceiros, então os seus
familiares devem orar pelas duas almas: por aquela que partiu, e
igualmente pela que praticou o delito, a mais necessitada de orações. Estes fatos já foram explicados pelo Senhor Jesus em Mensagens anteriores, dos quais resultam encarnações bastante sofridas na Terra. É falta muito grave na vida de um ser humano a
interrupção do fio de vida de outro ser humano, impedindo-o de
cumprir o seu programa de aprimoramento moral longamente
preparado no Alto para executar na Terra. O Senhor Jesus alimenta fundadas esperanças de que esses fatos lamentáveis cessarão de todo no solo terreno em face dos esclarecimentos agora
difundidos através destas Mensagens. Sendo produto apenas da
ignorância das leis divinas, os homicídios verificados no solo terreno desde as eras mais longínquas, devem cessar de agora em diante em face das luzes que o Senhor está difundindo através destas
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Suas Mensagens. Ninguém tem o direito de interromper o fio de
vida das almas que se encontram na Terra em busca de luz e progresso espiritual. Aquelas que o fizerem estarão incorrendo em
situação absolutamente semelhante em futuras encarnações, nas
quais serão elas as vítimas do mal que houverem praticado, em
conseqüência do seu estado de ignorância das leis espirituais ou
divinas. Poder-se-á considerar já nesta época, como conseqüências de ocorrências verificadas no passado, certos fatos lamentáveis
vitimando criaturas aparentemente inocentes. O Senhor diz aparentemente inocentes, porque uma causa deve existir nas obras
do passado, em que tais criaturas terão praticado falta semelhante
àquela de que agora padecem. Há necessidade, portanto de que
estes esclarecimentos do Senhor Jesus se difundam por toda população terrena, iluminando as almas que constituem essa população, para que não mais incorram na lamentável falta do homicídio,
para que dela se livrem em futuras encarnações. A lei diz não
matarás, e é necessário obedecê-la, para terminar de uma vez
com os homicídios na Terra. Mas a lei diz ainda que aquele que
mata será morto, e isto vem-se cumprindo através dos milênios.
Gerações e gerações desenvolvidas no solo terreno através
dos milênios decorridos, atingiram determinado grau evolutivo que
lhes permitiu ingressar em mundos bastante mais adiantados do
que a Terra. A infração do homicídio. porém, não chegou a desaparecer totalmente em nenhuma época do passado, não obstante
o desenvolvimento espiritual alcançado pelas gerações pretéritas.
Em nenhuma era, entretanto, o Senhor Jesus conseguiu falar às
gerações pretéritas a Sua palavra esclarecedora como agora o está
conseguindo por intermédio deste instrumento mediúnico. Com
a difusão portanto, desta palavra esclaredora das almas encarnadas, espera o Senhor Jesus poder por fim a diversas das infrações
praticadas na Terra contra as leis divinas, sendo uma delas a do
homicídio, a mais grave de todas. Ficam os homens sabendo que
a prática do homicídio contra o semelhante fere diretamente a
própria Divindade, que é a fonte do mais puro amor a envolver
todas as criaturas. Assim pois, a infração do homicídio, além de
impedir a alma vitimada de prosseguir no seu aprimoramento moral
e aquisição de novas experiências terrenas para o seu engrandecimento espiritual, ainda impõe a alma infratora a pena de ela própria se tornar vítima da mesma infração numa encarnação futura,
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não obstante ter cumprido a pena imposta pelas leis humanas ao
ter sido condenada pelo crime cometido.
O Senhor Jesus deixa aqui uma fórmula que é ao mesmo tempo um recurso para livrar as almas encarnadas de incidirem na
infração do homicídio e de outras mais. A fórmula é a seguinte,
que jamais falhará: colocar o joelho em terra diariamente na hora
de deitar, e orar à Divindade pedindo a Sua proteção constante
em todos os atos de sua vida diária. Esta fórmula tão fácil de praticar, livrará as almas de praticarem infrações às leis divinas.
O homicídio é a infração mais grave contra as leis espirituais.
O Espírito sendo infinito não há motivo para aflição no transpasse dos entes
queridos.
As Almas encarnadas que interromperem seu progresso por causa de acontecimentos previstos serão ressarcidas no Espaço, pela “lei das compensações”.
O programa elaborado no Alto não será modificado – conscientizemos-nos
disso para amenizarmos o impacto em todos os setores da vida.
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
134 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 19-9-1971
Rio de Janeiro - Brasil
REPAROS NECESSÁRIOS À ESTRUTURA FÍSICA DA TERRA – TRANSFORMAÇÃO DAS ÁREAS IMPRODUTIVAS EM
CAMPOS AGRÍCOLAS – VIBRAÇÕES DE SOLIDARIEDADE DOS
PLANETAS AMIGOS – COOPERAÇÃO EFICIENTE DA TERRA
A UM PLANETA VIZINHO
O QUE ESTÁ ACONTECENDO em diversas regiões deste
pequeno mundo terreno, pode ser designado muito simplesmente de reparos necessários à estrutura física da Terra, para melhor
adaptá-la às necessidades da população. O mesmo tem acontecido em todos os demais planetas que abrigam populações encarnadas, e continuará a acontecer de certos em certos períodos
milenares. A Terra tem condições de receber e alimentar de sete
a oito bilhões de almas encarnadas, após concluídas as operações
em curso. Os estudos realizados no mundo espiritual em torno
das áreas a serem modificadas, concluíram pela preservação de
quanto esteja servindo ao homem na atualidade, devendo modificar as áreas improdutivas, transformando-as em campos de produção agrícola para alimentação dos milhões de almas que vierem
à Terra. Concluíram as Forças Superiores pela conveniência da
preservação dos principais mares, aqueles que se fizerem necessários aos transportes em todas as regiões habitadas, devendo
ser suprimidos uns três ou quatro cuja utilidade possa ser dispensada,
conforme já foi dito pelo Senhor em Mensagem anterior.
Nas áreas terrestres é que as transformações topográficas mais
se registrarão, dado que a superfície do planeta ainda é a mesma
da época do seu resfriamento há muitos milhões de anos. É tempo, por conseguinte, de se operarem modificações substânciais
que permitam elevar o volume da população de almas encarnadas
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ao nível mencionado linhas acima, para atender às necessidades
evolutivas do grande número de almas que aguardam no mundo
espiritual a oportunidade de reencarnarem. Neste número de almas desencarnadas encontram-se alguns milhares que estagiam
nos planos do Além há mais de três e até quatro séculos, esperando pela sua vez de descerem ao solo terreno em busca de luz e
progresso espiritual, o que não podem adquirir no Espaço. Por
isso foi que se tratou de projetar as medidas que estão sendo
executadas no solo terreno, com vistas à ampliação das áreas de
cultura agrícola. Tudo está acontecendo, entretanto, numa época
propícia segundo as disposições planetárias deste sistema solar,
em que os demais planetas do sistema se dispõem a influênciar
beneficamente os trabalhos em curso na Terra, para que tudo se
processe na mais perfeita harmonia planetária. Para esse objetivo,
os demais planetas do sistema da Terra estão emitindo vibrações
de solidariedade, de paz e fraternidade a este planeta em sua presente fase transformatória e isto é muito valioso para o êxito das
operações em curso. Trata-se em relação a alguns desses planetas, de uma retribuição do que na Terra tem recebido em diversas
ocasiões em que necessitaram da colaboração deste nosso planeta.
Toda a vida universal se caracteriza pelo espírito de solidariedade e de fraternidade que deve existir entre todos os planetas e
suas populações, numa permuta constante de vibrações destinadas a ajudarem-se mutuamente em determinados momentos de
sua história. Poderá parecer a alguém menos esclarecido que nada
possa existir em matéria de solidariedade e colaboração entre mundos tão distantes no cosmo, mas na realidade isso existe e funciona com toda a regularidade. Já foi dito em obras mediúnicas e o
Senhor agora o repete, que a Terra prestou uma ajuda substancial
bem recentemente a um planeta vizinho num momento de convulsão nele deflagrada, tendo seus dirigentes solicitado ao Senhor
Jesus à colaboração vibratória da Terra para ajudar o planeta a
dominar e extinguir a convulsão nele existente. As populações do
planeta em referência haviam sido tomadas de estranha atitude
que as levava a um processo de extinção recíproca, originada por
uma nuvem formada por alguns milhões de seres negativos estacionada no horizonte do planeta. A influência desses milhões de
seres negativos em forma de germes assim aglomerados, abate-
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ra-se sobre as populações desprevenidas, e ei-las a se destruírem
mutuamente, sem que os dirigentes dispusessem de elementos
suficientes para combater tão maléfica influência. Foi nessa altura
que os dirigentes planetários enviaram ao Senhor Jesus uma delegação incumbida de expor o fato ao Governador da Terra e pedir
a cooperação deste planeta para ajudar a debelar o mal. O Senhor
Jesus atendeu prontamente à solicitação, iniciando a projeção vibratória da Terra sobre a onda maléfica estacionada no horizonte
daquele planeta, com a finalidade de destruí-la e extinguir aqueles
milhões de seres negativos que tanto mal estavam causando às
populações sob a sua influência. O Senhor Jesus tem a satisfação
de anunciar aos seus estimados leitores e a todas as almas encarnadas na Terra, que a cooperação deste planeta permitiu o
restabelecimento da normalidade de vida naquele planeta vizinho
num prazo de menos de dois meses, com a extinção total dos
germes maléficos já mencionados. O Senhor Jesus deseja acrescentar que a cooperação da Terra não foi apenas uma ajuda ao
planeta vizinho, porque se constituiu também num serviço de defesa da população terrena, antes que a nuvem de seres maléficos se
deslocasse para os horizontes da Terra e viesse a incidir sobre as
populações terrenas.
O fato acima descrito servirá para comprovar a necessidade
da cooperação e fraternidade existente entre todos os planetas
do Universo nos momentos em que tal cooperação e fraternidade
se tornem necessárias. A mesma cooperação e fraternidade deve
existir entre as almas encarnadas, para o fim de se ajudarem em
momentos críticos na vida de cada uma delas. O sentimento de
solidariedade pode ser considerado como um dos mais belos ornamentos das almas encarnadas, porque, realmente, nada mais belo
do que a ajuda levada por uma a outra criatura em determinados
momentos que sempre ocorrem na vida de todas as criaturas.
Cultivar, pois, o sentimento de solidariedade entre as almas encarnadas é atrair sempre maiores luzes para o próprio diadema espiritual engrandecer-se perante a Divindade.
O fato aqui relatado sucintamente pelo Senhor Jesus não foi o
primeiro nem o segundo em que a ajuda eficiente da Terra pôde
ser útil a planetas do mesmo sistema solar. Em diversas outras
ocasiões esta ajuda tem sido solicitada ao Senhor Jesus e imediatamente concedida com toda a eficiência desejada pelos planetas
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solicitantes para debelar ocorrências graves surgidas nesses planetas. Para essas eventualidades conserva o Senhor Jesus nos planos superiores uma reserva de energia mental resultante das vibrações espirituais produzidas no solo terreno, da qual lança mão
sempre que a ajuda deste planeta venha a ser solicitada por algum
planeta vizinho. Agora deseja o Senhor Jesus esclarecer os Seus
estimados leitores acerca da origem da energia mental acumulada
nos planos superiores do mundo espiritual, cuja reserva tem permitido ajudar alguns planetas vizinhos em casos específicos, com a
maior eficiência. A origem daquela energia mental, deseja o Senhor que o saibais, reside nas orações proferidas pelas almas encarnadas, sempre que se dispõem a orar à Divindade. Uma parte da
energia mental produzida pelas vossas orações é transformada
em luzes e bênçãos para os vossos Espíritos, a maior parcela; a
outra parte é acumulada no mundo espiritual para as eventualidades que surgirem em que se torne necessário ao Senhor intervir
no ambiente terreno, e para atender a possível chamado de cooperação de algum planeta vizinho carecente de ajuda. Aí tendes
então a grande utilidade da oração diária à Divindade, tão aconselhada pelo Senhor Jesus através de Suas Mensagens. Aqui se evidência mais uma vez o valor da oração diária à Divindade seguida
do estado de meditação, do maior interesse das almas encarnadas.
Uma pergunta que pode surgir na mente de algum leitor
menos esclarecido, é quanto ao estado evolutivo dos planetas que
tem solicitado ao Senhor Jesus a ajuda vibratória da Terra em
momentos críticos na vida de cada um. A essa pergunta imaginária
responde o Senhor Jesus que somente os planetas de nível
vibratório inferior ao da Terra tem tido necessidade de recorrer à
ajuda deste planeta em suas dificuldades, pelo motivo que o Senhor passa a explicar. O espírito religioso das populações que evoluem nos planetas mencionados pelo Senhor Jesus, ainda incipiente,
não lhes permite reunir a reserva necessária para ser utilizada em
determinadas fases de sua vida planetária. O espírito religioso só
se desenvolve regularmente com o avanço do aprimoramento
espiritual das populações encarnadas, como acontece, por exemplo, neste planeta terreno. E como os planetas de nível vibratório
inferior não disponham de reserva mental acumulada, eles apelam ao Senhor Jesus e possivelmente aos governantes de outros
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planetas evoluídos, todas as vezes em que alguns fatos se verifiquem
perturbando a vida de suas populações para cuja normalização
não disponham dos elementos necessários. Esta explicação do
Senhor há de servir inclusive para dar uma idéia da vida corrente
nos planetas vibratoriamente inferiores à Terra, para onde estão
seguindo numerosas almas que tiverem de ser retiradas do solo
terreno pela perturbação resultante do seu mau comportamento
moral. Estas almas estão sendo devolvidas ao seu planeta de origem para um estágio de alguns séculos, a fim de adquirirem um
maior grau evolutivo em contato com a vida ainda bastante rude,
primitiva, das populações desses planetas. Meditai todos vós nestas palavras do Senhor, e transmiti-as por vossa vez aos vossos
amigos e conhecidos, para seu conhecimento também.
Quanto mais nos dedicarmos a essas leituras, mais vivenciamos a realidade
da Direção Administrativa do Universo.
A reserva de energia mental no Espaço requer sempre nossa cooperação,
como solidariedade com os necessitados no Universo, mesmo no nosso próprio
ambiente.
O sentimento de solidariedade é um dos mais belos ornamentos das Almas
encarnadas; cultivar essa qualidade é atrair luzes para o próprio diadema.
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
135 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 25-9-1971
Rio de Janeiro - Brasil
PREDOMINÂNCIA DO SENTIMENTO MATERIALISTA SOBRE O ESPÍRITO RELIGIOSO – NECESSIDADE DE UMA REFORMA SUBSTANCIAL NOS ENSINAMENTOS RELIGIOSOS –
SÓ A DIVINDADE POSSUI PODERES PARA PERDOAR – OUTROS DIRIGENTES RELIGIOSOS EMPREENDERÃO AS REFORMAS NECESSÁRIAS
O SENHOR JESUS tem percorrido todos os países da Terra
com Sua equipe de assessores espirituais, com o objetivo de colher impressões locais acerca da vivência dos seres humanos em
cada um desses países. Tem constatado o Senhor Jesus ao longo
destas Suas visitas a predominância do sentimento materialista na
grande maioria das populações, com ausência quase total do espírito religioso tão necessário ao progresso espiritual de todas as
almas encarnadas. Não basta às almas que se encontram no solo
terreno ouvirem o que dizem seus mentores religiosos, mas procurar seguir e praticar os seus ensinamentos para o encaminhamento
de seus atos e pensamentos para o mundo espiritual.
Das observações realizadas pelo Senhor Jesus nestas visitas a
todos os países da Terra, o Senhor já concluiu da necessidade de
uma reforma substancial nos ensinamentos e práticas religiosas na
Terra, com vistas à espiritualização das almas encarnadas. Esta
espiritualização devidamente encaminhada pelos mentores espirituais que hão de surgir por toda parte, terá o mérito de implantar
a fé nos corações de todos os homens e mulheres, e em conseqüência atrair para cada um de per si maior paz e tranqüilidade. A
espiritualização das almas encarnadas terá ainda o mérito de
aproximá-las das Forças Superiores do mundo espiritual, que muito
desejam ajudar as almas da Terra em sua caminhada para a
espiritualidade.
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Não é pensamento do Senhor Jesus combater o que na Terra
existe em matéria do ensino religioso, porque bem reconhece a
sinceridade e o esforço dos mentores de todas as religiões no
sentido de contribuírem com seus ensinamentos para o adiantamento das massas. Chegados, porém, ao início de um novo século destinado a modificar substancialmente, desde a estrutura
terrena até ao ensino religioso, há necessidade de que as religiões
terrenas procedam por sua vez também a uma reforma substancial em seus ensinamentos, de maneira a atraírem as atenções de
seus adeptos para a vida espiritual, que é a vida verdadeira. Para
isso o Senhor Jesus convida os dirigentes das religiões terrenas a
fecharem seus livros multisseculares de ensinamentos e se voltarem para as obras espiritualistas recebidas mediunicamente na Terra,
nas quais hão de encontrar preciosas fontes de ensinamentos a
serem ministrados aos seus adeptos. O Senhor Jesus recomenda
especialmente a leitura das obras que constituem a Grande Cruzada de Esclarecimento, organizadas no mundo espiritual sob Sua
orientação direta, e trazidas à Terra por emissários Seus, sendo
uma delas ditada por Sua própria Mãe, nas quais se encontram
exarados os mais belos ensinamentos. Estas obras foram delineadas
para abranger os pontos mais importantes dos ensinamentos
espiritualistas a serem ministrados aos homens e mulheres que
cumprem suas vidas terrenas. É claro que nas obras acima citadas
não se encontram recomendações a respeito, por exemplo, da
prática da confissão, da comunhão, como da maceração do corpo como preceito religioso, sendo este último um absurdo por
completamente inócuo. Sobre a confissão e comunhão já o Senhor falou em Mensagem anterior, para condená-las como meio
de alcançar a elevação espiritual. É necessário proclamar perante
as massas humanas que só a Divindade possui poderes para receber, julgar e perdoar as faltas praticadas pelas almas encarnadas e
mais ninguém, e isto deve ser feito numa confissão direta a Divindade nas horas de deitar, após a elevação de uma prece à Divindade. Este é o melhor momento das almas encarnadas entrarem
em contato direto com a Divindade de coração aberto, para que
a confissão que tiverem de fazer possa ser recebida e entendida
pela Divindade. Confessando-se à Divindade no silêncio do seu
dormitório e pedindo o perdão que merecerem, os homens e as
mulheres receberão da Divindade, ou a absolvição das faltas con-
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fessadas, ou a orientação a seguirem daí em diante, o que lhes
será comunicado intuitivamente. Este será ao mesmo tempo um
ato de comunhão espiritual com a Divindade, que fará descer suas
bênçãos e graças sobre as criaturas confessadas. Este é um dos
ensinamentos a serem ministrados de agora em diante às almas
encarnadas em todas as regiões da Terra, o qual por si só terá o
mérito de aproximar as almas da Divindade.
O Senhor Jesus sabe bem avaliar a resistência que esta Sua
recomendação irá encontrar por parte de alguns dirigentes religiosos apegados aos princípios nos quais se preparam para o desempenho de suas missões. E sabendo disso, e talvez da impossibilidade de encontrar a necessária acolhida para as Suas palavras,
o Senhor Jesus aguardará que o tempo e conseqüente substituição dos atuais chefes religiosos por aqueles que os substituirão, se
incumba de pôr em prática as reformas fundamentais dos princípios religiosos vigentes. Considerando o grau evolutivo da maioria
da população atual da Terra, constituída por almas já possuidoras
de elevado nível espiritual, os ensinamentos religiosos praticados
sobretudo no Ocidente não encontram boa aceitação pela maioria das almas encarnadas, que requerem ensinamentos mais adiantados. O Senhor Jesus deseja deixar aqui algumas palavras dirigidas
aos dirigentes religiosos e seus milhares de sacerdotes, dizendolhes que em absoluto vem condenar as suas atividades no campo
religioso, reconhecendo o muito que realizaram até agora de útil e
proveitoso no encaminhamento das almas para a Divindade. Os
tempos, porém, são outros, com a vinda à Terra de muitos milhares, milhões mesmo, de almas altamente evoluídas, com a missão
de impulsionarem o progresso terreno em todos os setores. O
setor religioso, por exemplo, que deve constituir a base moral de
todo o progresso terreno, deve sofrer radical transformação em
seus princípios fundamentais para que possa acompanhar o desenvolvimento das almas encarnadas. É necessário cuidar especialmente da espiritualização dos homens e mulheres a fim de manter em seus corações a chama da fé que trouxeram do mundo
espiritual, e a ele se manterem ligados permanentemente. As almas espiritualizadas que se mantiverem ligadas diariamente a
Divindade conforme o Senhor vem recomendando em todas as
Suas Mensagens, incorrerão num mínimo de infrações às leis espirituais ou divinas, ao contrário das demais, aquelas que preferirem
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viver uma vida terrena desligada da Divindade.
Estas recomendações e exemplos contantes das Mensagens
do Senhor, foram trazidos à Terra para serem cumpridos efetivamente, e não sujeitos à boa ou má vontade dos seres humanos. A
linguagem usada pelo Senhor, uma linguagem simples e amiga
dirigida a todas as almas encarnadas, é a única linguagem do Senhor Jesus, absolutamente destituída do sentimento de imposição. É, entretanto, a maneira pela qual o Senhor prefere dirigir-se
a todos os homens e mulheres, certo de que todos lhe darão sua
melhor atenção como almas encarnadas que são em busca de
novas luzes e bênçãos espirituais. Assim, pois, aqueles que entenderem de desprezar quanto o Senhor veio escrever na Terra, para
prosseguirem numa vivência cem por cento dedicada aos interesses da matéria, estão sujeitos, possivelmente, a uma destas alternativas: ou mergulhar num dos abismos invisíveis que se encontram ao longo do caminho de todas as almas encarnadas, do qual
só muito dificilmente conseguem sair após muito meditar, ou, o
que pior será para eles, terem de deixar o corpo na Terra e voar
para os planos do Além a fim de corrigirem o que não souberam
fazer na Terra.
Vedes pelo que aí fica, que o Senhor Jesus apenas discorre
sobre quanto convém às almas encarnadas, sem contudo fazer a
menor imposição. Deseja, porém o Senhor, que Suas palavras
mereçam a melhor atenção de todos os leitores em seu exclusivo
benefício. A proximidade de um novo século, precisamente aquele que deverá assinalar uma modificação substancial para melhor
em toda a vida terrena, está a exigir determinadas modificações
também na maneira das almas encararem a oportunidade de sua
vivência terrena. Nenhuma das almas que se encontram na posse
de corpos físicos na Terra imaginaram possuí-los para seu deleite
no solo terreno, ao esperarem dezenas e dezenas de anos no
mundo espiritual para reencarnarem. A presença, pois, do Senhor
Jesus ditando estas Mensagens, deve servir para despertar em cada
alma encarnada a consciência dos seus deveres e compromissos
assumidos no Além perante as Forças Superiores. Espera, portanto, o Senhor Jesus, que nenhum leitor destas Mensagens venha a subestimar a palavra que o Senhor veio especialmente grafar
na Terra como fundamento da Sua NOVA ORDEM, com a qual
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espera o Senhor poder acelerar o progresso espiritual da humanidade terrena. O tempo urge, por conseguinte, para que todas as
almas que vivem mais uma encarnação na face da Terra se voltem
para a Divindade por meio de sua oração e meditação noturna.
Aquelas que o não fizerem, seja por alegada falta de tempo ou
esquecimento, registrem desde agora este aviso do Senhor: preparem-se para enfrentar um possível abismo ao longo da sua caminhada, do qual dificilmente sairão, ou, se preferirem, uma partida
inesperada do mundo terreno e regresso ao respectivo plano espiritual. O Senhor Jesus não deseja absolutamente assustar no
mínimo que seja aos seus estimados leitores; antes prefere adverti-los do que poderá acontecer àqueles que entenderem pôr de
quarentena as Suas palavras, sob o pretexto de não serem possivelmente autênticas. O Senhor sabe que muitas almas assim pensam, em face da sua suposição de não ser possível estar o Senhor
Jesus em contato com o solo terreno em face da Sua elevação
como Governador do mundo terreno. Mas o Senhor esclarece as
almas que assim pensarem, que precisamente pela Sua qualidade
de Governador do planeta, é que o Senhor aqui se encontra em
contato com os Seus governados para assisti-los, esclarecê-los e
ajudá-los no caminho do seu mais rápido progresso espiritual. Este
é efetivamente um dos motivos pelos quais o Senhor Jesus se encontra instalado no solo terreno.
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
136 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 26-9-1971
Rio de Janeiro - Brasil
A TERRA SE TRANSFORMARÁ NUM ESTÁGIO AGRADÁVEL – LIMPEZA ESPIRITUAL NO SOLO TERRENO – DESENVOLVIMENTO DE FACULDADES MEDIÚNICAS PELAS
ALMAS QUE ESTÃO CHEGANDO – O SENTIDO MATERIAL E
MENTAL DA VIDA HUMANA
O MUNDO TERRENO, um dos menores mundos habitados
deste sistema solar, está recebendo desde alguns anos uma série
de vibrações de ordem espiritual, destinadas a ajudar as almas aqui
encarnadas a alcançarem mais rápido progresso em sua escala
evolutiva. Processa-se paralelamente um refinamento em todos
os elementos utilizados pelas almas encarnadas, ou seja por todos
os seres humanos, do que resultará em breves anos uma elevação substancial do nível vibratório do planeta. A Terra deixará de
ser então um mundo de lutas e sofrimentos para as almas nela
encarnadas para se transformar lentamente num estágio bastante
agradável para toda a sua população. Esta situação decorrerá em
grande parte do grau evolutivo das almas que estão descendo ao
solo terreno, cuja vibração espiritual contribuirá para destruir os
miasmas que perturbam a paz e a tranqüilidade da população
terrena. A limpeza iniciada há alguns anos no solo terreno com a
retirada de todas as influências que nele permaneciam de longa
data, também contribuirá para pôr fim às interferências dessas almas na vida dos seres humanos, aos quais sempre causaram grande mal. Conforme o Senhor já explicou em Mensagem anterior,
continuavam no solo terreno muitos milhares de almas após terem se desligado do corpo, isto devido à sua falta de preparo espiritual para se elevarem após a morte do corpo. Essas almas inteiramente despreparadas pela sua falta de fé que nunca procuraram
adquirir, vivendo uma vida cem por cento material, ao desencarnarem
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sentiram-se arrastadas por seus próprios pensamentos para as
mesmas atividades da matéria, e o pior desse fato, é que passaram a interferir na vida de suas almas afins ou não, tornando-se
causadoras e responsáveis por numerosos distúrbios e prezuízos
morais às almas encarnadas. Providências foram adotadas então,
no mundo espiritual para recolher e conduzir essas almas aos seus
planos no Além, num trabalho que está sendo desenvolvido por
toda a superfície terrena. Espera o Senhor Jesus que antes do fim
do século atual o ambiente terreno se encontre completamente
saneado daquelas influências irresponsáveis, nada mais perturbando a tranqüilidade e a paz das almas que estão cumprindo suas
encarnações na Terra.
Outros elementos de progresso estão chegando à Terra, trazidos por numerosas almas que acabam de reencarnar, os quais
muito hão de ajudar o progresso da vida terrena em todos os
setores. Um desses elementos consiste no desenvolvimento de
algumas faculdades mediúnicas destinadas a possibilitar o intercâmbio das almas encarnadas com as desencarnadas, recebendo destas conselhos e sugestões de grande valia. Este tipo de intercâmbio será possível tão logo o ambiente terreno se vá espiritualizando
com a generalização do hábito da oração diária à Divindade. Tanto maior for o volume das orações diárias à Divindade proferidas
pelos seres humanos, mais espiritualizado estará o ambiente terreno, possibilitando com isso o advento do intercâmbio com as
almas desencarnadas, desejosas de assistir e ajudar as suas irmãs
terrenas. Quando tal intercâmbio se verificar, os seres humanos
que houverem desenvolvido as suas faculdades mediúnicas, terão
a grande ventura de poderem receber a palavra amiga do mundo
invisível, sempre pronta a contribuir para a felicidade das almas
que se encontram encarnadas.
A vinda do Senhor Jesus ao solo terreno deverá ficar assinalada na história do planeta por uma série de fatos e medidas destinados a impulsionar o progres so do mundo terreno, elevandoo à categoria dos mundos felizes para as suas populações. Para
atingir a essa desejada categoria, é mister que todas as almas encarnadas do presente ofereçam a sua valiosa cooperação sintetizada na prática de sua oração diária à Divindade, que a transformará em luz para as pessoas que oram, e também para libertar a
aura da Terra da concentração negativa acumulada desde séculos,
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produzida pelos maus pensamentos das gerações precedentes. E
a propósito, deseja o Senhor esclarecer um detalhe da maior importância para todos os seres humanos do presente e do futuro,
que é o seguinte: - Por maior que seja o desejo das Forças Superiores do mundo espiritual em proporcionar aos seres humanos as
melhores condições de vida terrena, livres dos obstáculos e percalços que ocorrem a todos, esse desejo das Forças Superiores
não tem força suficiente para se materializar se não encontrar
uma decisão firme semelhante por parte das almas encarnadas.
Comecemos, por exemplo, pelo processo de iluminação das almas na Terra. Se estas não tomarem na devida conta a recomendação do Senhor Jesus e de outros mensageiros do mundo espiritual para que adotem o hábito de orar à Divindade uma, duas ou
mais vezes ao dia, certo é que regressarão ao mundo espiritual
desprovidas do volume de luzes que vieram buscar na Terra, o
que equivale a dizer que perderam a encarnação. Isto é tanto mais
verdadeiro quanto numeroso é o grupo de almas que não tem
conseguido elevar-se no Espaço ao se desligarem do veículo físico, precisamente porque não souberam construir o veículo que
as levaria de volta ao seu plano espiritual. A boa vontade e o grande desejo das Forças Superiores que superintendem a vida terrena,
não são suficientes para suprir o desleixo das almas que nada fizeram no seu exclusivo benefício enquanto no corpo. Da mesma
maneira o Senhor Jesus, animado de um grande desejo de promover o progresso da vida terrena para a maior felicidade e bemestar de todas as almas que aqui se encontram encarnadas muito
pouco poderá conseguir se não puder contar com a cooperação
decisiva destas almas, assim como o engenheiro de determinada
obra não logrará realizá-la se não contar com a ajuda dos elementos nela integrados.
A Terra vem evoluindo há muitos milhões de anos desde o
seu estado primitivo de um conglomerado de rochas, mares e
montanhas, graças aos esforços desenvolvidos pelas civilizações
pretéritas. É sabido que o esforço de todas as gerações humanas
se conta por este duplo sentido: material e mental. Pelo esforço
material o homem consegue realizar a obra a que se propõe nesse setor da vida. Pelo esforço mental, entretanto, é que ele projeta e delineia os contornos da obra para que a mesma se torne
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realidade. Enquanto o esforço material se concentra na realização pura e simples da obra, o esforço mental que é energia, perdura e permanece no ambiente após a realização da obra, alia-se
a outro esforço semelhante e passa a constituir-se numa fonte de
energia para a realização de outras obras. Com o perpassar dos
séculos e milênios esse volume de energia mental muito se ampliou no planeta, possibilitando a realização de muitas outras obras
materiais em benefício do progresso terreno. Esse tem sido por
assim dizer, o eixo de todo o progresso material realizado no planeta desde a sua formação até aos dias presentes. Por isto é que o
Senhor Jesus não se cansa de recomendar às almas encarnadas
que façam a sua parte no sentido de impulsionarem o progresso
geral do mundo terreno, uma parte facílima, de executar, que é a
sua oração diária à Divindade. Já foi explicado pelo Senhor Jesus
em Mensagem anterior, quantos setores do mundo terreno se
beneficiarem de uma simples oração à Divindade. Ocorre em primeiro lugar a iluminação gradual da alma que ora, esclarecendo-a
acerca dos problemas de sua vivência terrena; uma parte se destina a desanuviar a aura da Terra da concentração mental negativa
originada dos maus pensamentos emitidos pelas gerações passadas que é urgente destruir em benefício desta humanidade. E o
único meio existente para esse fim é a luz projetada pelas orações
proferidas pelas almas encarnadas dirigidas à Divindade. Assim, pois,
a melhoria gradual das condições peculiares à vida terrena depende muito mais das próprias almas encarnadas do que da grande
vontade do Senhor Jesus em realizar essa melhoria. A concessão
habitual as almas que estagiam no Alto para descerem ao solo
terreno, sempre menciona o esforço dessas almas no sentido de
contribuírem para aprimorar as condições de vida terrena, visto
como se estarão beneficiando dos esforços desenvolvidos pelas
gerações anteriores. Isto é uma lei universal que se cumpre em
todos os planetas, em que uma geração de almas encarnadas se
esforça em melhorar o quanto lhe seja possível melhorar em favor da geração futura. O cumprimento desta lei é que realiza em
cada planeta habitado o índice de progresso de geração em geração. No final esse “progresso reverte no próprio benefício da geração presente, visto como terá a mesma de voltar ao planeta em
nova encarnação. Nessa oportunidade, cada nova geração se be-
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neficia, não apenas do que houver realizado no passado, como
também do que houver feito a geração precedente.
Com a explicação que aí fica julga o Senhor Jesus perfeitamente claro o Seu apelo a todas as almas encarnadas no sentido
de que contribuam com a sua parte para o aprimoramento constante das condições da vida terrena, para que possam usufruir
desse aprimoramento na oportunidade de aqui voltarem, provavelmente já no próximo século. Se percorrerdes a história deste
vosso pequeno mundo a partir dos últimos três a quatro milênios
haveis de notar quão rude e sofrida era então a vida das almas
encarnadas, desde o esclarecimento intelectual até as condições
bastante precárias do seu conforto material. Essa precariedade
de conforto material encontrava-se em paralelo com as práticas
religiosas da humanidade quase completamente desligada do mundo espiritual. Muito realizaram, porém, aquelas gerações em prol
da melhoria das condições da vida terrena, melhoria que se acentuava gradativamente até aos vossos dias. A situação religiosa dos
últimos milênios progrediu notavelmente com a vinda ao solo terreno de vários Espíritos altamente evoluídos, que muito fizeram
no sentido do encaminhamento das almas para a Divindade. Esses
Espíritos criaram sistemas religiosos que lograram empolgar as
almas de então, e tão sólidos se mostraram tais sistemas que suas
doutrinas se projetaram pelos séculos em fora tendo chegado até
aos dias que correm. O Senhor Jesus não deseja mencionar aqui
os nomes pelos quais ficaram conhecidas e veneradas as Entidades que tanto iluminaram as almas viventes nos três últimos milênios anteriores a era cristã, pelo receio de cometer omissões acerca de muitos Mestres e Profetas a quem tanto deve a humanidade. Consultai, porém, a História Religiosa dos últimos milênios e
nela encontrareis esses nomes aureolados pelas luzes que lograram espargir sobre as almas encarnadas de sua época. Fazei então
vós outros que ora vos encontrais na Terra, a vossa parte pela
melhoria da vida terrena do futuro, quando provavelmente aqui
vos encontrareis novamente encarnadas.
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
137 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 2-10-1971
Rio de Janeiro - Brasil
ALGUNS MILHÕES DE ALMAS PODEM ALCANÇAR A REDENÇÃO AINDA NESTE SÉCULO – UMA NOVA ENCARNAÇÃO DEMORARÁ SÉCULOS – SIGAM OS ENSINAMENTOS DO
SENHOR – PALAVRAS DO SENHOR AOS DIRIGENTES RELIGIOSOS DO OCIDENTE
A GRANDE PREOCUPAÇÃO do Senhor Jesus nestes anos
finais do século é ajudar as almas encarnadas que são todos os
homens e mulheres da Terra, a galgarem os poucos degraus que
ainda lhes faltam para alcançarem a sua redenção espiritual. Dizendo redenção espiritual o Senhor Jesus deseja significar o grau
de relativa perfeição moral a ser atingida na Terra pelo grande
número de almas que aqui se encontram em busca de maior progresso espiritual. Não se trata, evidentemente, da evolução total
destas almas visto como sendo a vida infinita, muito terão ainda de
aprender ao longo dos milênios do porvir. Há, porém, um determinado limite a ser atingido pelas almas que se encontram na Terra, para que possam considerar-se almas redimidas, e o Senhor
Jesus está empenhado em que esse limite seja atingido ainda neste
século por alguns milhões de almas que se encontram encarnadas
na Terra.
Há então necessidade de que todas estas almas se capacitem
desta verdade e se despertem para alcançá-la o mais rapidamente
possível, visto como encerrada esta presente encarnação deverão contar com um estágio de cem a duzentos anos no mundo
espiritual para que possam conseguir um novo mergulho na carne. O Senhor Jesus já explicou em Mensagem anterior o Seu grande
empenho em preparar o maior número possível de almas encarnadas para servirem nos próximos séculos como Guias espirituais
de outras almas encarnadas. Mas para que possam desempenhar
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tão elevada missão do serviço divino, necessário se faz que se
encontrem na posse de certos conhecimentos acerca da vida espiritual. O Senhor Jesus tem procurado difundir nestas Suas Mensagens uma soma de conhecimentos capazes de servirem ao desenvolvimento espiritual de todos os leitores, como o elemento
de que mais necessitam para alcançarem aquele desejado grau de
desenvolvimento espiritual que é a sua redenção. Com isto está o
Senhor Jesus procurando suprir as deficiências dos ensinamentos
ministrados pelas religiões terrenas, tão deficientes tem sido no
que se refere à vida espiritual das almas encarnadas. A propósito,
deseja o Senhor informar aos seus estimados leitores, que se estão preparando no Alto grandes reformas no ensino religioso da
Terra, de maneira a esclarecer as almas desde a infância acerca de
sua origem e finalidade de sua vinda à Terra. O sentido dessas
reformas já está sendo transmitido por inspiração aos dirigentes
das diversas religiões existentes na Terra, na esperança de que os
recebam e ponham em prática o mais depressa possível.
O mundo terreno está caminhando cada dia para um novo e
mais alto nível de vida planetária, em harmonia com as próprias
vibrações de sua população de almas voltadas para a espiritualidade,
e isto importa paralelamente no aprimoramento do ensino religioso que vem sendo ministrado nestes dois últimos milênios. Numerosas almas estão descendo à Terra desde a segunda metade
deste século com a missão de impulsionarem o ensino religioso
com vistas à espiritualização de todas as almas encarnadas, do que
resultará a elevação do nível vibratório de toda a população terrena.
Seria talvez pedir de mais aos atuais dirigentes das religiões
terrenas, principalmente no Ocidente, que procedessem a uma
reforma imediata dos seus princípios fundamentais, dado que já
os encontraram ao assumirem seus cargos atuais. Contudo, o
Senhor Jesus sempre deseja dizer algumas palavras a essas almas
responsáveis por cada uma das religiões terrenas, e essas palavras
são as seguintes: – Meditem demoradamente sobre quanto está
acontecendo na Terra em matéria dos novos instrumentos do
progresso que se estão apresentando em todos os setores da
vida material, sendo levados a concluir que isso deve ser apenas
uma parte do progresso geral da vida terrena. Hão de certamente chegar à conclusão de que os homens que tal sentido de progresso estão imprimindo à vida terrena não podem ser almas pos-
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suidoras de uma única encarnação no solo terreno, mas Entidades longamente vividas e experimentadas através de numerosas
vidas passadas, durante as quais lograram desenvolver e aprimorar os seus conhecimentos. Isto é uma verdade autêntica que deve
ser aceita e proclamada pelas religiões terrenas a todos os seus
adeptos, em substituição à falsa afirmativa de que as almas são
criadas no momento do nascimento dos corpos e com eles encerrarão a sua vivência na Terra. Semelhante teoria deve ser substituída pela verdade das reencarnações sucessivas das almas durante milênios, até que adquiram na sua vivência terrena todos os
conhecimentos e experiências possíveis de adquirir na Terra. É
tempo, pois, de se arquivar esse tipo de ensinamentos ditos religiosos, mesmo porque as almas que vêem chegando ao solo terreno já se encontram muito além desse tipo de ensinamentos.
Preparem-se as religiões terrenas para ministrar aos seus adeptos o conhecimento da origem das almas, surgidas de uma simples idéia na Mente Divina, e sua longa caminhada através de milhões de anos vividos primitivamente no éter imponderável até
que as circunstâncias lhes permitam construir, primeiro, um organismo animal bastante simplificado para se transportarem a este
plano físico. Todas as almas tiveram esta mesma origem, tendo
percorrido longamente a escala da vida animal que pode ser contada por milênios, até que lograram ingressar no estágio humano
peculiar a mundos inferiores à Terra, onde igualmente terão permanecido novos milhões de anos até que, havendo desenvolvido
aptidões e adquirido conhecimentos dessas escolas, foram julgadas
merecedoras de promoção à vida terrena. No mundo espiritual
da Terra essas almas recém-ingressadas necessitavam de freqüentar as escolas nele existentes a fim de se prepararem para descer
ao plano físico, para aqui iniciarem os primeiros passos como almas pertencentes ao ciclo terreno. Muitas foram, portanto, as
reencarnações de todas as almas assim iniciadas na vida terrena, o
que vale dizer que aqui nasceram, viveram e morreram um grande número de vezes em busca de luzes e experiências de que
muito necessitavam. Como afirmar-se, então, que só se vive uma
vez e que tudo termina na sepultura? É urgente o arquivamento
deste tipo de ensino à guisa de ensinamento religioso porque inteiramente falso e prejudicial aos seres humanos. Prejudicial sim,
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explica o Senhor Jesus, pelo fato de dar ao homem a idéia de uma
única vida, ao fim da qual tudo acaba para ele. Ao passo que, ensinando-se que a vida é infinita e que, provindo de um passado longínquo desde as classes mais ínfimas da criação até aos dias presentes, e que em cada uma de suas vidas o ser humano prepara a
próxima existência na carne, ensinando-se esta grande verdade a
todas as almas encarnadas, dar-se-lhes-á desta maneira a idéia de
se conduzirem de maneira a não terem de resgatar em vidas futuras as faltas mais e menos graves que forem levadas a praticar em
sua vida presente. Isto evidencia o grave erro das religiões que
afirmam a existência de uma vida única, o que induz as criaturas a
se aproveitarem ao máximo das coisas que as rodeiam, quando a
verdade é muito outra: a vida é infinita como infinita é a Divindade. As almas presentemente encarnadas neste pequeno planeta já
percorreram uma longa escala de vidas que jamais conseguirão
recordar nem constam sequer dos seus arquivos espirituais. Estão, por conseguinte, em relação à Terra, numa situação semelhante à dos alunos da série final do curso; se não passarem no
exame final terão de deixar a escola porque outros alunos irão
ocupar os seus lugares.
O Senhor Jesus vem expondo o assunto tão detalhadamente
porque muito se empenha na compreensão do mesmo por parte
dos Seus leitores, que o Senhor deseja sejam todas as almas encarnadas em todos os recantos do planeta. E é já tão longo o
rosário de reencarnações de todas as almas que se encontram no
solo terreno neste final do século, que a displicência de muitas
delas em tomar a sério estes ensinamentos e explicações do Senhor poderá importar no afastamento das mesmas do plano terreno por vários séculos, o que importará num estacionamento
evolutivo bastante prejudicial a essas almas. Ao passo que um pequeno esforço das almas que estas Mensagens lerem ou delas tomarem conhecimento através de outrem, esforço de tal modo
simples, que as impulsionará decisivamente no sentido da sua felicidade máxima como almas encarnadas. O esforço referido pelo
Senhor Jesus outro não é senão a criação do hábito bastante agradável das almas se comunicarem todas as noites com a Divindade
por meio da oração e meditação, através da qual receberão da
Divindade, transformadas em luz para suas almas, as vibrações
luminosas decorrentes da sua oração. Aquelas que se decidirem
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à prática deste belo hábito, podem estar certas de receberem da
Divindade toda a ajuda de que necessitarem para poderem concluir
satisfatoriamente a sua presente encarnação e se habilitarem a ingressar no serviço divino do próximo século. Vede, estimados leitores, quão fácil lhes será realizar esse pequeno esforço em benefício
exclusivo do vosso rápido progresso espiritual. Empreendei-o, pois,
com devoção e amor enquanto dispuserdes do vosso corpo atual.
O exame da série final do curso é agora – o gabarito são essas Mensagens.
A origem das Almas é uma simples idéia surgida na Mente Divina.
Todas as Almas do Universo – sem exceção – percorreram as diversas
escalas evolutivas.
Verifique a possibilidade de vossa REDENÇÃO ESPIRITUAL.
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
138 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 3-10-1971
Rio de Janeiro - Brasil
NOVOS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS SURGIRÃO
NA TERRA – APARELHO INDIVIDUAL DE VOAR – TAMBÉM
SURGIRÁ O AVIÃO MOVIDO A ENERGIA ATÔMICA – AINDA
A SUSPENSÃO DOS AVIÕES NO AR – FIM DOS CHOQUES
FERROVIÁRIOS
A APROXIMAÇÃO DE UM NOVO SÉCULO da era cristã
para o planeta terrestre, significa algo mais do que uma simples
sucessão de anos, meses e dias no calendário infinito deste pequeno planeta. Incontáveis são talvez os melhoramentos a serem
introduzidos na vivência das populações atuais e futuras, melhoramentos estes que vem sendo preparados de longa data no mundo espiritual. No campo da tecnologia por exemplo, novos e importantes instrumentos deverão surgir na Terra dos quais há de
resultar um avanço notável na vida do planeta. Os instrumentos
em referência não foram inventados no mundo espiritual mas
adotados dentre os que já existem em, planetas mais evoluídos,
trazidos ao ciclo espiritual da Terra por muitas almas que neles
estagiaram com a finalidade de aprender em sua vivência de alguns séculos. Regressando agora à Terra, essas almas procurarão
dotar a vida terrena dos instrumentos que observaram e estudaram alhures para implantar agora neste planeta.
Dentre os novos instrumentos tecnológicos a aparecerem na
Terra, alguns há que muito úteis se tornarão a facilidade de locomoção, como por exemplo, um aparelho destinado ao transporte individual por via aérea que muito irá agradar. Trata-se de um
pequeno aparelho motorizado dotado de duas pequenas asas que
permitirá ao homem elevar-se no espaço para se transportar de
uma cidade para outra com toda segurança tanto em pequenas
como em grandes distâncias sem necessidade de reabastecimento,
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dado que será movido pela energia atômica. Seu uso poderá servir à locomoção dentro da mesma cidade na ida e volta do trabalho, uma vez regulada essa espécie de tráfego que promete tornar-se intenso. As almas incumbidas da implantação dessa novidade já se encontram na Terra a caminho das universidades, sendo
de esperar que a mesma se encontre em uso até a metade do
próximo século.
Outro melhoramento notável que aparecerá em breve na
Terra será o avião movido também a energia atômica, com uma
redução substancial do peso em vôo, uma vez que esse tipo de
avião dispensa o combustível atual por desnecessário. Ao lado deste
importante melhoramento deverá surgir outro não menos importante que é um processo destinado a manter os aviões suspensos
no ar e impedir que os mesmos se precipitem ao solo quando ocorrer algum defeito, como atualmente sucede com perigo de vida
para passageiros e tripulação. Este novo processo já tem concluído seu estudo no mundo espiritual, devendo surgir na Terra igualmente até meados do próximo século. O elemento suspensivo
dos aviões consistirá de um tipo de gás fechado num tubo da dimensão do avião, cuja função será manter o aparelho suspenso
no ar se isto se tornar necessário em qualquer emergência. Normalmente este tubo de gás terá a finalidade de tornar a nave mais
leve e segura, impedindo totalmente a sua precipitação ao solo.
Estes dois novos melhoramentos tornarão os transportes aéreos
absolutamente seguros e eficientes na sua modalidade. As Forças
Superiores trataram de apressar a implantação na Terra destes
dois novos melhoramentos, em face do grande número de
desencarnações produzidas pelos transportes aéreos nos últimos
anos.
Outro importante melhoramento a surgir na Terra bem proximamente verificar-se-á no processo dos transportes ferroviários, ainda baseados nos princípios descobertos no século XVIII. O
novo processo a surgir na Terra destina-se a tornar mais rápidos,
seguros e eficientes os transportes ferroviários, eliminando totalmente os desastres atualmente verificados por toda parte. Há
nessa novidade a surgir na Terra, por exemplo, um dispositivo cuja
função é desligar a corrente propulsora da locomotiva e empregar os freios toda vez que outra composição ou se encontre para-
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da na mesma linha à distância de cerca de um quilômetro, ou esteja avançando em sentido contrário. Nestes casos as duas locomotivas terão sua corrente propulsora desligada automaticamente e os freios aplicados nesse instante. O mais que poderá suceder será as duas composições estacionarem a cerca de cem metros
uma da outra sem nenhum risco para passageiros e material. Estes casos que são raros e só acontecem em virtude de algum lapso dos funcionários controladores, desaparecerão de todo com a
aplicação da descoberta em vésperas de se positivar na Terra.
Outras descobertas de igual importância se encaminham para a
Terra, e aqui surgirão em breves anos, trazidas igualmente por
almas que cumpriram estágios mais ou menos longos em planetas
mais evoluídos do que a Terra nos quais a tecnologia se encontra
bastante adiantada. Um tipo de melhoramento, por exemplo, que
deverá surgir em breve relacionado com os transportes ferroviários, destinado a imprimir maior velocidade a esses transportes,
e a revolucionar o sistema, consiste na aplicação de três rodas
paralelas em vez de duas como atualmente. Esse novo sistema
consistirá também da construção de três linhas de trilhos em vez
de duas. Haverá uma roda maior colocada no centro do vagão à
qual incumbirá sustentar a maior parte do peso, sendo ladeada
por duas rodas menores cuja função consistirá em apoiar o vagão
nas curvas, impedindo o seu descarrilamento. Este processo, bastante usado em planetas mais evoluídos do que a Terra é considerado ideal nesses planetas pela segurança que confere a esse tipo
de transportes. Também está chegando à Terra este grande melhoramento, trazido no subconsciente de numerosas almas que
estão reencarnando e em breve se apresentará.
O Senhor Jesus deseja antecipar o que aífica para conhecimento
dos leitores de Suas Mensagens, para lhes demonstrar a Sua grande preocupação em proporcionar novos elementos de progresso a este pequeno planeta onde em breve se encontrarão novos
bilhões de almas em busca de progresso espiritual. Sendo embora
muito novo este planeta, pois que ainda não atingiu aos dois bilhões de anos desde a sua formação física, sua evolução tem-se
processado satisfatoriamente através dos milênios, tendo alcançado nos últimos quatro séculos um sensível adiantamento, graças à valiosa colaboração mental e espiritual recebida das últimas

316

NOVA ORDEM DE JESUS

gerações que aqui evoluíram. Com as transformações projetadas
para esse fim de século, porém, o progresso terreno se acentuará em conseqüência da descida de milhões de almas mais e menos
evoluídas, desejosas de dotar o planeta de importantes melhoramentos.
De tudo se deduz que o fato de uma alma haver reencarnado
no solo terreno e aqui permanecer por várias décadas no desfrute de sua encarnação, deve ser considerado também como um
dever dessa alma em contribuir para o adiantamento da vida
terrena. E de que maneira poderão as almas contribuir para o
adiantamento da vida terrena? – poderá algum dos leitores desejar perguntar ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus responde com satisfação a essa pergunta imaginária, esclarecendo que as almas
encarnadas podem contribuir de várias maneiras para o adiantamento da vida terrena, usando os recursos de que puderem dispor. Por exemplo: uma alma que tiver recebido um determinado
grau de cultura, e haja observado em detalhe o que se passa à sua
volta, pode contribuir para o adiantamento da vida terrena reunindo suas observações e sugestões em livro, com a finalidade de
apontar os melhores meios de ajudar seus contemporâneos a
marchar no sentido de seu próprio progresso. O livro é considerado no mundo espiritual um dos meios mais eficientes e proveitosos para ajudar o progresso das almas encarnadas, quando escritos, por assim dizer, com o coração sinceramente voltado para
o bem dos semelhantes. Todas as almas que puderem transmitir
observações e sugestões destinadas a ajudar o progresso dos seus
irmãos terrenos no sentido do bem e da luz que vieram buscar na
Terra, estarão com isso prestando um inestimável serviço à Divindade, do qual receberão a respectiva recompensa. Há, porém,
livros técnicos destinados à divulgação de conhecimentos necessários ao aprendizado material nas diversas especialidades, os quais
tem o seu grande valor em face das teorias e práticas que pretendem ensinar. É justo que os estudiosos dos diversos setores do
conhecimento se disponham a ensinar os melhores métodos na
sua especialidade, certos de estarem com isso prestando a sua
cooperação no desenvolvimento das várias técnicas, e, por conseguinte, ajudando o progresso da vida terrena. Todos esses trabalhos são examinados no Alto pelas Forças Superiores e seus
autores generosamente recompensados em bênçãos e luzes por
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ocasião do seu regresso ao mundo espiritual. O Senhor Jesus
incentiva por este meio as almas encarnadas que possuírem disposição e condições para ensinar aos semelhantes os melhores
meios de bem cumprirem suas tarefas, que o façam oferecendolhes as suas observações e os melhores métodos de cada uma das
demais almas encarnadas poder aperfeiçoar os seus conhecimentos no sentido do seu ganha-pão, certas de que estarão prestando
igualmente um bom serviço à Divindade. O assunto é rico de sugestões e o Senhor espera voltar a ele em outras Mensagens a fim
de tocar e desenvolver outros pontos estreitamente relacionados com o progresso da vida terrena.
Os ensinamentos sempre tiveram continuidade com o auxílio do Alto e dos
Emissários do Senhor Jesus que renascem entre nós.
Um dos meios de contribuir para o adiantamento da vida terrena é reunir
investigações e observações em livro.
A reencarnação sendo uma Graça divina, a Alma tem o dever de contribuir
para o adiantamento da vida terrena.
A Terra ainda não alcançou dois bilhões de anos desde a sua formação física.
Vivendo estes ensinamentos acompanhareis o Mestre além do escrito.

Continuai empenhado no CONHECIMENTO –
somente os interessados se embriagarão com a
SABEDORIA DIVINA!
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
139. a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 9-10-1971
Rio de Janeiro - Brasil
SANTIFICAÇÃO HOJE MAIS FÁCILQUE NO PASSADO –
O ADVENTO DO ESPIRITISMO VEIO FACILITAR O INTERCÂMBIO ESPIRITUAL – A PARTIDA DOS ENTES QUERIDOS
DOS LARES TERRENOS – UMA EXPLICAÇÃO DO SENHOR
JESUS
AS CIRCUNSTÂNCIAS que rodeiam a vivência de todos os
homens e mulheres do presente, são-lhes muito mais propícias
do que aquelas vividas pelas gerações que aqui estiveram há pelo
menos quatro séculos. A vida terrena daquelas gerações pretéritas cifravam-se no trabalho de cada dia para alimentação do corpo
que era tudo naquele tempo. Não havia como agora este intercâmbio espiritual que tão belos ensinamentos proporciona a todas as almas encarnadas de maneira a esclarecê-las acerca de
numerosos detalhes da vida espiritral. No passado havia apenas os
ensinamentos religiosos difundidos pelas diversas religiões existentes no mundo, aos quais se deve atribuir o desenvolvimento
espiritual de muitas almas que lograram santificar-se pelos seus
feitos em matéria religiosa. Hoje em dia, porém, que um intercâmbio magnífico existe entre o solo terreno e o mundo espiritual, a santificação das almas se tornou bem mais fácil de atingir
pelas criaturas de boa vontade que dedicaram sua atenção aos
conselhos e ensinamentos espirituais difundidos na Terra.
A propósito de santificação, o Senhor Jesus deseja esclarecer
os Seus estimados leitores que se trata de um tipo de homenagem prestada pelas religiões às criaturas que mais se distinguiram
na prática e difusão dos ensinamentos religiosos, homenagem esta
que não ultrapassa as fronteiras do mundo terreno. As almas homenageadas na Terra com sua santificação religiosa, conduziram
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consigo as luzes e bênçãos conquistadas através dos seus trabalhos junto à coletividade, e isto é o que as distingue no seu regresso e permanência no mundo espiritual. Desta maneira se justifica
a ausência dos títulos de Santo no mundo espiritual pelo fato de
se tratar de um título puramente terreno. É certo que as almas
que na Terra foram agraciadas com esse título honorífico, algo
fizeram para merecê-lo através das suas atividades benéficas junto
à coletividade, das quais terá resultado, porém, um maior ou menor volume de onças de luz incorporadas ao seu diadema espiritual. Um fato digno de registro neste particular é encontrarem-se
no mundo espiritual numerosas almas que na Terra foram agraciadas, duas, três e quatro vezes com o título de Santo com nomes
diferentes, segundo as suas diversas encarnações. Um exemplo
disto o Senhor Jesus apresenta precisamente no Espírito do instrumento que está psicografando estas Mensagens que é o Seu
irmão Thiago de há dois mil anos e que por quatro vezes foi canonizado pela Igreja Católica em face dos seus belos trabalhos religiosos. No Alto, entretanto, este Espírito prefere conservar o seu
nome de Thiago isento dos títulos recebidos na Terra aos quatro
nomes diferentes que usou nos dois últimos milênios.
Voltando ao intercâmbio espiritual o Senhor Jesus deseja dizer a todas as almas encarnadas que isto representa a maior ajuda
que as mesmas poderiam esperar para as conduzir mais rapidamente à sua desejada redenção. Segundo os ensinamentos e conselhos recebidos através das obras psicografadas na Terra, tem as
almas encarnadas em suas mãos o maior volume de elementos da
maior utilidade para o seu progresso espiritual. Não foi sem um
grande esforço que as Forças Superiores conseguiram enviar à
Terra os instrumentos mediúnicos do presente, desejosas de difundirem por este meio as messes de ensinamentos que estão
chegando à Terra. Bem certo é que alguns bons instrumentos aqui
estiveram no passado, alguns dos quais divulgaram certos fatos
relacionados com a mediunidade. O ambiente terreno, contudo,
ainda demasiado impregnado de materialidade hostilizava aquelas
manifestações mediúnicas onde as mesmas apareciam. As Forças
Superiores não desanimaram, porém, até que se tornou possível
fundar no solo da França a instituição do Espiritismo, como base
do desenvolvimento da psicografia. E de tal modo progrediu aquela
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instituição, que o próprio Senhor Jesus pode utilizá-la para desenvolver os fundamentos desta Sua NOVA ORDEM, com o objetivo
de trazer à Terra em letra de imprensa, este volume de conselhos
e ensinamentos que muito deve contribuir para o desenvolvimento espiritual e conseqüente redenção das almas presentemente
encarnadas.
Uma pergunta que poderá surgir na mente dos leitores destas Mensagens é se as almas atualmente encarnadas não conheciam os ensinamentos ora divulgados pelo Senhor e outras Entidades, quando ainda se encontravam no plano espiritual, isto é, antes de reencarnarem. O Senhor Jesus esclarece a respeito os leitores que porventura formularem mentalmente a pergunta, que,
efetivamente, as almas desencarnadas no plano espiritual conhecem todos os fatos nele verificados, assim como vós outros
acompanhais os fatos verificados no solo terreno. Dá-se, porém,
o fenômeno seguinte: as almas ao descerem à Terra para iniciarem a construção do seu veículo carnal no ventre materno perdem totalmente a sua memória espiritual para iniciarem uma vida
terrena completamente nova e independente daquelas que anteriormente viveram. E não possuindo a memória espiritual que
deixaram no Alto, elas necessitam de orientação e assistência espiritual que lhes permitam dirigir seus passos pelos caminhos certos enquanto na Terra, para que não venham a praticar determinadas ações influenciadas por forças negativas ou guiadas pelo próprio instinto. Essas foram as condições em que muitas e muitas
gerações viveram na Terra em épocas remotas, durante as quais
as almas pouco evoluíram ou até se cobriram de faltas morais que
as obrigaram a voltar em séculos futuros para o necessário resgate, como já estais informados. Como, porém, determinado está
desde alguns séculos que o século atual deverá tornar-se decisivo
ao progresso de muitos milhões de almas que aqui se encontram,
foi decidido em várias assembléias realizadas no Alto, que uma
ajuda substancial fosse trazida à Terra nesta segunda metade do
século, no sentido de impulsionar o desenvolvimento espiritual da
população terrena. De maneira que, para a grande maioria das
almas encarnadas da atualidade, os conselhos e ensinamentos ora
difundidos através de obras mediúnicas, são para muitas almas
apenas recordações do que elas aprenderam em suas vidas anteriores para que bem se conduzam na atual. Para outras menos
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evoluídas são ensinamentos que lhes permitirão encontrar e seguir o caminho que mais convém ao seu desenvolvimento espiritual, ou seja à sua maior felicidade. Acredita o Senhor Jesus ter
esclarecido devidamente a pergunta mentalmente formulada por
alguns dos Seus estimados leitores.
Em seguida o Senhor Jesus deseja conversar um pouco a respeito de outro assunto de grande interesse para a vida terrena de
todas as almas encarnadas que é o seguinte: – É costume muito
antigo de quase toda a população terrena entregar-se a uma profunda tristeza sempre que ocorre a partida dos seus lares, de um
ente querido que regressou ao seu plano de vida espiritual. Isto
acontece pelos dois motivos seguintes. Em primeiro lugar em face
do grau de afeto existente entre os parentes mais próximos do
ente que partiu, como se houvesse interrompido o laço afetivo
que os unia. Uma saudade imensa se instala então nos corações
que ficam, na suposição de haverem perdido para sempre aquela
alma querida cujos olhos materiais se fecharam para sempre. Esse
é, em regra, o primeiro motivo da profunda tristeza que se apodera dos corações. O segundo motivo consiste no fato de as pessoas que formam as famílias dos lares atingidos com a perda de
um parente querido, ignorarem o processo de formação desses
lares pela organização existente no mundo espiritual. Segundo essa
organização, as almas descem à Terra para uma nova encarnação
portando cada qual a sua carta-de-vida, na qual se encontram assinalados os pontos marcantes dessa encarnação, inclusive aquele
em que deverá deixar na Terra o corpo de carne para regressar
ao seu plano no Além. Atingido este ponto, a alma se despede da
Terra e dos que lhe são caros em face da convivência de alguns
anos no mesmo lar, e voa de regresso ao lar que deixou no mundo espiritual. Não deve, por conseguinte, ser considerada uma
infelicidade, a circunstância de uma criatura estimada fechar os
olhos do corpo e partir de um lar terreno, porque isso fazia parte
da sua carta-de-vida e por isso se cumpriu. Também não deve ser
tida essa partida por parte das pessoas que ficaram como uma
despedida para sempre, porque realmente não o é, mas uma ausência temporária e nada mais. Cada uma das pessoas familiares
da alma que partiu terão oportunidade de encontrar aquela alma
querida no seu lar espiritual ao deixar o corpo na Terra quando o
seu dia chegar, e então se reencontrará no mundo espiritual com
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sua alma querida que não morreu absolutamente porque as almas
não morrem nunca. O verbo morrer aplica-se exclusivamente aos
corpos físicos quando abandonados pela alma (Espírito) que os
construiu e usou como seu veículo na Terra. As almas, essas são
infinitas como a própria Divindade, e se aprimoram constantemente em suas múltiplas reencarnações. Daí se encontrarem
freqüentemente no solo terreno, nos mesmos lares ou não, almas que logo se afeiçoam estreitamente, sinal evidente de antigo
conhecimento, como irmãos que foram nos mesmos lares terrenos e agora se reencontram na Terra. Isto é um dos resultados
das inúmeras encarnações das almas.
Nas reencarnações há o caminho certo para a aproximação das pessoas em
determinados trabalhos, ou o reencontro em virtude de faltas cometidas no passado.
Tenha conhecimento da vida espiritual, para ter certeza do reencontro com
o ser amado.
O Senhor Jesus proporciona assistência espiritual e orientação aos interessados, assegurando-lhes passos certos e seguros na vida— estes ensinamentos
também evidenciam seu auxílio, assim como todo o progresso da Terra.
A instituição do Espiritismo na França tornou possível ao Senhor Jesus lançar
os fundamentos desta Sua NOVA ORDEM.
Por que a elevação espiritual hoje é mais fácil que no passado?
Certo da sua transcendência, PROSSIGA RUMO AO ESPAÇO!

EVITE OS DESVIOS
pela força das orações fervorosas!
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
140 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 10-10-1971
Rio de Janeiro - Brasil
NÃO HÁ TEMPO A PERDER – O QUE PODE ACONTECER AS ALMAS QUE NÃO ORAM – DEVERES RELIGIOSOS IMPORTANTES – ENTIDADE RELIGIOSA EM ORGANIZAÇÃO
NO MUNDO ESPIRITUAL COM SEDE PROVÁVEL NO BRASIL
PARA SERVIR A TODA A POPULAÇÃO terrena deste fim
de século e também de civilização, o Senhor Jesus encontra-se
instalado no solo terreno, conforme já foi dito e repetido em
Mensagens anteriores, tratando de incrementar o desenvolvimento
espiritual de todas as almas encarnadas. Bom seria que todos os
homens e mulheres se capacitassem da urgência que existe de
que procurem elevar os seus pensamentos à Divindade a fim de
receberem a inspiração e ajuda espiritual de que tanto necessitam
nos dias que correm. Tempo não há a perder pelas almas encarnadas, em face das circunstâncias que se aproximam e que a
todas devem envolver nestes anos finais do século.
Os acontecimentos em curso na Terra como objetivo de
modificar boa parte de sua estrutura, devem envolver não pequeno número de almas encarnadas em várias regiões e latitudes,
interrompendo conseqüentemente o fio de vida de muitas criaturas. Aquelas que se encontrarem em ligação constante como a
Divindade podem ficar absolutamente tranqüilas quanto ao que
possa acontecer, porque todas as providências foram tomadas
para as receber e conduzir carinhosamente ao respectivo plano
espiritual. E as demais? – perguntareis vós porventura, desejando
conhecer a situação provável das almas que não mantiverem ligação constante com a Divindade. O Senhor Jesus esclarece a respeito, que essas almas não ligadas com a Divindade estão sujeitas
a correr o risco de se verem abandonadas à própria sorte em
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meio aos acontecimentos, o que o Senhor Jesus muito deseja evitar enquanto é tempo. Para isso é imprescindível estabelecerem
o hábito da oração diária à Divindade, o que nada custa e um grande bem acarreta a todas as almas. Essa é a providência que o Senhor Jesus recomenda e encarece a todas as almas que se encontram na Terra no seu próprio e exclusivo benefício, e, ainda, como
uma verdadeira segurança em face dos acontecimentos em curso.
O Senhor Jesus tem constatado em Suas visitas periódicas a
todas as regiões deste mundo terreno, a ausência do hábito da
oração em não pequeno número de povos que apenas se preocupam com a vivência de cada dia, vivendo completamente desligados da Divindade. Esta circunstância muito preocupa, o Senhor
Jesus em face da iminência de acontecimentos que possam surgir
em meio a essas almas, tornando bastante difícil o socorro espiritual de que possam vir a necessitar. Recomenda-lhes então o Senhor Jesus que passem a orar diariamente à Divindade na hora de
se deitarem, para que a Divindade saiba que essas almas existem e
onde se encontram.
Em seguida o Senhor Jesus passará a tratar de outro assunto
estreitamente ligado à vida de todas as almas que se encontram
na Terra em busca do necessário progresso espiritual. Tratará então o Senhor do que diz respeito ao processo religioso ao qual
todas as criaturas devem estar mais ou menos ligadas. Há evidente necessidade de que todos os homens e mulheres cultivem a
sua religião com dedicação e amor para que possam receber toda
assistência espiritual de que possam vir a necessitar. O Senhor Jesus deseja esclarecer, porém, a maneira de todas as criaturas se
manterem em estado de ligação com a corrente religiosa a qual
se encontrem filiadas, para através dela poderem receber toda a
ajuda espiritual de que possam necessitar. Certamente que devem existir deveres a cumprir pelos adeptos das diversas correntes religiosas constituídas e acreditadas na Terra. Declara então o
Senhor Jesus aos seus estimados leitores quais os deveres principais em matéria religiosa, seja qual for a corrente a qual se encontrem filiados. O primeiro dever de todas as almas encarnadas
é elevar a sua oração à Divindade ao se levantar do leito e se
preparar para iniciar a ativitiade de um novo dia. Esta oração terá
o mérito de atrair uma nova luz para a aura de cada alma encarnada, afastando do seu campo mental quaisquer influências negati-
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vas ali porventura encostadas. A luz proveniente dessa prece matutina torna-se incomodativa para as influências negativas e estas
se afastam, deixando livre a alma que ora para bem se orientar
em suas atividades desse dia. É por conseguinte, da maior utilidade à elevação de uma prece à Divindade ao levantar diariamente
do leito, por todas as almas encarnadas. Uma segunda prece na
hora do meio dia será igualmente de grande proveito; dado, porém, que as ocupações materiais nem sempre o permitem, aquelas almas que puderem fazê-la muito se beneficiarão dessa prática. Finalmente encerrado mais um dia de atividades na Terra, é de
uma grande utilidade para o bem-estar e felicidade de todas as
almas encarnadas, a dedicação de alguns minutos ao seu bemestar espiritual a elevação de uma prece à Divindade para agradecer a proteção, auxílio e graças recebidas nesse dia, e pedir a sua
continuação para o dia seguinte. A Divindade conserva-se atenta a
esses pedidos das almas encarnadas e a todas atende com amor
para o maior bem e tranqüilidade das almas que oram. Com a
prece noturna as almas encarnadas podem considerar bem cumpridos os seus deveres religiosos perante a Divindade que é a cúpula espiritual de todas as religiões. Isto não impede o comparecimento aos templos daquelas que o desejarem para participar do
serviço religioso ali realizado. Perante a Divindade, porém, as preces mencionadas linhas acima são sufientes para manter as almas
em perfeita ligação com a Entidade Suprema do mundo espiritual, e dela receberem as bênçãos, luzes e proteção de que tanto
necessitam as almas encarnadas.
As religiões existentes na Terra tem por missão implantar e
desenvolver a fé no coração dos seus adeptos com a finalidade de
ajudá-los a progredir espiritualmente em sua vivência terrena. Sucede porém, que várias religiões se mostram refratárias ao ensino
religioso tendo por base a lei das reencarnações, e tudo empreendem para ocultar esta lei dos seus adeptos. Se isto foi possível
até o século findante, em que muitas e muitas almas foram dissuadidas da existência dessa lei e se mantiveram na falsa convicção
de que só se vive uma vez, tal não será mais possível em face dos
ensinamentos vindos especialmente do mundo espiritual para o
mais rápido esclarecimento das almas viventes na Terra. Os
ensinamentos hoje em dia difundidos em vários países, provenientes do mundo espiritual, tem por objetivo esclarecer as popula-
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ções de todo o mundo terreno acerca da grande verdade de que
ninguém vive uma só vez, mas milhares de vezes só neste mundo,
nascendo, vivendo, morrendo e tornando a nascer, até completarem o seu aprendizado nesta escola terrena. É necessário, pois,
que as religiões que desejarem permanecer como condutoras
espirituais das populações terrenas, tratem de reformar sem demora os seus princípios religiosos para se adaptarem às verdades
espirituais que estão chegando à Terra. A este respeito adiantará
o Senhor Jesus que se cogita no mundo espiritual da organização
na Terra de uma entidade religiosa espiritualista com o objetivo de
congregar os povos de todos os países em torno dos ensinamentos
que devem ser difundidos em toda a superfície da Terra. A entidade religiosa em formação no mundo espiritual baseada na lei das
reencarnações, terá também a finalidade de pregar o ensinamento
lançado pelo Senhor há dois mil anos, de que todos os homens e
mulheres são irmãos perante o Criador, e como tais se devem
amar uns aos outros. Espera o Senhor Jesus que a novel entidade
religiosa seja lançada ainda no século findante em algum país do
Ocidente para daí se irradiar a todo o mundo terreno. Para isso
estão sendo percorridas por emissários das Forças Superiores as
organizações espiritualistas em funcionamento na Terra, a fim de
poderem as Forças Superiores avaliar a qualidade e valor espiritual dos seus dirigentes. Sem desejar dar a esta informação um caráter definitivo, o Senhor está inclinado a admitir a possibilidade de
vir a ser escolhida a nação brasileira para sede da entidade religiosa em organização no mundo espiritual, não apenas por sua situação geográfica privilegiada, como também pela índole de sua população de natural inclinada ao estudo e prática das leis espirituais.
As circunstâncias atuais existentes no Brasil, país em pleno desenvolvimento econômico e científico, para cujo solo estão afluindo
muitos milhares de almas altamente desenvolvidas, tudo leva a
crer vir este país a ser o escolhido para sede terrena da novel
entidade religiosa em organização no mundo espiritual.
Uma vez instalada a referida entidade à qual prontamente se
filiarão os elementos de maior destaque de todas as classes sociais, dentre os juristas, médicos, engenheiros, escritores, professores, magistrados, além de numerosos membros das classes trabalhadoras, sua projeção deverá alcançar outros países cujas po-
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pulações se encontrem preparadas para um novo adiantamento
espiritual. Muito há, entretanto, que estudar antes da instalação
da novel entidade inclusive a respeito do local, que deve ser silencioso, afastado de todos os ruídos da movimentação trepidante
da vida dos grandes aglomerados sociais. Isto se torna fundamental à existência de um ambiente propício à presença e manifestação de Grandes Entidades do mundo espiritual em visitas periódicas de estudos perante a cúpula da entidade. A evolução atingida
pelas populações terrenas em seu desenvolvimento espiritual está
requerendo a organização de uma tal entidade espiritualista de
caráter mundial com a finalidade de proporcionar às diversas coletividades os elementos necessários ao seu mais rápido regresso
como almas encarnadas no solo terreno. Recebei, estimados leitores, as informações que aqui vos deixa o Senhor Jesus, como
simples delineamento do que está sendo cuidadosamente estudado no mundo espiritual, para descer ao solo terreno em benefício
do progresso geral da humanidade terrena dos próximos séculos
e milênios.
As organizações espiritualistas estão sendo contactadas para fundação de
uma NOVA ENTIDADE. – Aos Chefes das organizações espiritualistas deve ser
encaminhada esta Mensagem do Senhor Jesus.
A Divindade é a cúpula espiritual de todas as religiões.
O socorro espiritual torna-se difícil às pessoas que não se aproximam da
Divindade pelas orações fervorosas.
Os que estiverem em constante ligação com a Divindade podem ficar absolutamente tranqüilos durante os acontecimentos previstos.
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
141 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 16-10-1971
Rio de Janeiro - Brasil
CONDIÇÕES AMBIENTES, MAIS FAVORÁVEIS – CONDENSAÇÃO VIBRATÓRIA EM BENEFÍCIO DO PLANETA – VERDADEIRO PRINCÍPIO DE SABEDORIA AO ALCANCE DE TODOS – A REENCARNAÇÃO COMO UMA GRAÇA DIVINA –
PALAVRAS DO SENHOR AOS PAIS
O MUNDO TERRENO encaminha-se para alcançar um novo
grau de progresso na escala peculiar a todos os mundos habitados, em face não apenas dos tempos decorridos desde a sua formação na mente do Criador, como também pelo grau evolutivo
de sua população. Existe uma estreita correspondência entre o
grau vibratório emitido pelos seres humanos que habitam os numerosos mundos do Universo e esses mundos, exatamente pelo
fato de as vibrações produzidas pelas populações se relacionarem
com o grau vibratório do respectivo planeta. Disto resulta que a
proporção em que as populações evoluem moral, científica e espiritualmente, essa evolução se reflete no próprio planeta, ajudando-o a evoluir também.
O Caso da Terra bem confirma tal princípio evolutivo, estando este pequeno planeta a caminho de alcançar um novo degrau
da sua escala, o qual se refletirá por sua vez nas condições ambientes mais favoráveis a vivência de sua população. Estas condições ambientes irão se acentuando progressivamente de século
em século, em paralelo com o nível alcançado pelas populações
terrenas, de maneira a tornar este mundo dentro de alguns séculos, um dos planetas mais evoluídos do sistema a que pertence.
Para isto muito hão de contribuir as almas designadas para descer
ao solo terreno, em grande maioria selecionadas entre aquelas já
possuidoras de elevado grau espiritual. E como compete às almas
encarnadas promoveram o progresso do planeta que habitam, da
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vinda ao solo terreno de almas sempre mais evoluídas resultará
implicitamente a implantação de novos progressos em todas as
regiões do planeta.
A presença do Senhor Jesus no solo terreno neste fim de século deve ser tida como início de um importante surto de progresso, não apenas para as almas que aqui se encontram encarnadas, como também para os diversos setores da vida terrena, de
maneira a impulsionar também o progresso do planeta. Poderá
parecer a alguns dos leitores destas Mensagens, de certo modo
estranho o que aí fica relativamente ao progresso do mundo terreno, em consonância com o progresso de suas populações. O
fato é, porém, muito fácil de explicar da seguinte maneira: - Sabendo-se que todas as almas encarnadas emitem uma vibração
através de suas mentes, essa vibração se condensa pela aura do
próprio planeta, conforme já foi referido pelo senhor em Mensagem anterior. Essa condensação vai se tornando cada vez mais
clara, segundo o estado evolutivo das almas encarnadas no solo
terreno, estado este que tende a crescer de acordo com o aprimoramento moral das almas encarnadas. Da condensação
vibratória assim formada na aura da Terra, todo o planeta se beneficia no sentido de melhorar as condições ambientes de sua
população, proporcionando-lhe uma vivência tranqüila de uma
felicidade relativa. A imagem a seguir poderá esclarecer melhor o
fenômeno. Imaginem os leitores que uma concentração de delicioso perfume se alongasse numa espécie de faixa em torno do
planeta, desprendendo suas agradáveis emanações sobre as populações de todos os seus recantos. Estas haviam de apreciar ditas emanações, das quais resultaria um estado de ambiência dos
mais agradáveis para elas, como é fácil de prever. Dessa agradável
ambiência as almas encarnadas se beneficiariam largamente, de
maneira à poderem elevar pensamento de alegria e felicidade em
relação à fragrância das emanações recebidas, proporcionandolhes um estado de paz e tranqüilidade. O mesmo se dará em relação à concentração vibratória condensada na aura da Terra, à proporção em que seu volume cresça e se desenvolva em conseqüência das vibrações produzidas pelas almas encarnadas, agindo em
seu próprio benefício. E sabeis, estimados leitores, qual é a maneira de poderdes contribuir para ampliar a concentração vibratória
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acima referida? A melhor maneira é precisamente a prece tão recomendada pelo Senhor Jesus na hora de deitar, uma parte da
qual vai condensar-se na concentração vibratória localizada na aura deste planeta. Ali se localiza, por conseguinte, um poderoso
reservatório de energia mental com a finalidade de beneficiar todos os seres humanos que dela necessitarem. Sua distribuição a
cada ser humano necessitado de assistência ou socorro, dar-se-á
automaticamente, mediante a elevação de um pensamento nesse
sentido, e sua ajuda imediatamente se positivará. Esta outra imagem ainda tornará mais claro o assunto. Imaginemos que cada ser
humano ao proferir todas as noites a sua prece a Divindade estará depositando a sua moeda numa caixa econômica onde o seu
depósito crescerá todos os dias em face da sua prece à Divindade.
Um dia virá no decorrer do tempo em que a alma se sentirá necessitada de um socorro ou assistência espiritual, e então lembarse-á do seu depósito mental diário e a ele recorrerá mentalmente. Como se trata de uma lei divina e regular a existência desta
reserva mental, a ajuda se processará instantaneamente para alegria e felicidade das almas que ajudaram a formar aquela reserva
por meio de sua prece diária a Divindade. É claro que as almas
que não oram diariamente à Divindade não gozarão do mesmo
direito daquelas que o fazem. É lógico que uma criatura que não
tem depósito na caixa econômica não possui credenciais para recorrer à mesma em casos de necessidade, tendo por isso de haver-se consigo mesma.
Esta explanação do Senhor Jesus tem o objetivo de firmar
definitivamente na mente de todas as almas encaranadas o princípio da conveniência da oração à Divindade como uma verdadeira
necessidade para todas, em várias oportunidades que a vida lhes
oferece. Esta prática deve ser tida como um verdadeiro princípio
de sabedoria, e será tanto mais adotada quanto mais se positivar a
evolução dos seres humanos. O adiantamento espiritual de um
povo pode bem ser aferido pelo hábito da prece noturna à Divindade, sinal de que esse povo já possui condições de bem compreender o elevado sentido da oração. Um povo possuidor de
elevadas condições espirituais passa a considerar o hábito da oração à Divindade como um preceito indispensável ao seu bemestar e tranqüilidade enquanto na Terra. E quando dois terços,
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pelo menos, da população terrena se entregarem religiosamente
à prática deste preceito, a vida terrena deixará de constituir-se
num rosário de lutas e sofrimento para se tornar um autêntico
paraíso para todas as almas encarnadas.
Em seguida o Senhor Jesus passará a abordar um novo tema
altamente instrutivo para todas as almas encarnadas, que é o seguinte. A vida de uma alma encarnada na Terra pode ser considerada uma verdadeira graça divina, com a finalidade de lhe proporcionar a aquisição de maiores luzes para o seu enriquecimento
espiritual. Para conseguir a necessária permissão das Forças Superiores para ir descer a Terra, as almas muito se preocuparam com
o fim de elaborarem o plano de vida que pretendiam cumprir no
solo terreno ao longo dos cinco, seis, ou sete decênios de vida na
Terra. Uma vez esse plano aprovado pelas Forças Superiores, foi
escolhido um lar para a alma reencarnar e obter as condições
necessárias para cumprir o plano de vida que trouxe consigo, guardado no subconsciente. Acontece, porém, que o fato da alma se
envolver num corpo de carne já lhe retirou da memória física o
que fixou na memória espiritual retida no Além. As almas encarnadas tem, porém, ao seu alcance, a maneira de atraírem da memória espiritual o que dela consta em relação ao plano que prometeram cumprir na Terra. É só recorrerem à prece noturna à
Divindade nas horas de deitarem, e em seguida a alguns minutos
de meditação, para irem recordando gradativamente o que necessitam de recordar. Este habito é tão importante para a maior
felicidade e bem-estar das almas encarnadas, que o Senhor Jesus
o tem tomado como tema em todas estas Suas Mensagens. O
Senhor Jesus declara a propósito que o hábito da oração diária à
Divindade pode ser considerado como o fator de noventa e nove
por cento da maior felicidade de todas as almas encarnadas.
E aqui vão em seguida algumas palavras dirigidas pelo Senhor
Jesus ao coração de todos os pais da Terra, com vistas à maior
felicidade dos seus filhinhos. Estas palavras são no sentido de que
todos os pais ensinem os seus filhinhos a orar desde que comecem a pronunciar as palavras, no momento de se recolherem ao
leito, a fim de poderem receber desde a primeira infância as bênçãos da Divindade, verdadeiramente indispensáveis a sua felicidade na vida. Ensinando as crianças a orar diariamente a Divindade,
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os pais terrenos estarão cumprindo por sua vez aquilo que no
Alto prometeram a Divindade quando de sua preparação para
descerem a Terra. Ensinar as crianças a orar à Divindade e explicando-lhes o valor desse hábito na construção de sua felicidade
quando crescerem para se dedicarem à vida terrena, representa
preparar as bases, do desenvolvimento espiritual e científico dessas crianças, a começar dos bancos escolares. A oração diária a
Divindade, além dos benefícios já mencionados pelo Senhor Jesus, tem o mérito de preparar o cérebro da criança para bem
entender e assimilar as matérias do curso, no desenvolvimento da
sua capacidade intelectual. É muito importante, por conseguinte,
esta ação dos pais terrenos, no progresso e felicidade das almas
nascidas em seus lares como filhos.
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
142 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 17-10-1971
Rio de Janeiro - Brasil
TUDO É VIBRAÇÃO NO UNIVERSO – HÁ DOIS PLANETAS MAIS NOVOS QUE A TERRA – LAMENTÁVEL A EXISTÊNCIA DE ALMAS SUBVERSIVAS – MAS ISTO TERMINARÁ BREVE, DEFINITIVAMENTE – DEIXARÃO A TERRA PARA SEMPRE
A EVOLUÇÃO RELIGIOSA se processa lenta mas constantemente ao longo dos milênios em harmonia com a evolução de
suas populações. Todos os planetas habitados registram adiantamentos periódicos em sua escala evolutiva infinita, tal como sucede a todos os seres espirituais. Embora se trate de corpos físicos
como realmente são os mundos que rolam sobre si mesmos no
espaço infinito, eles se beneficiam do progresso evolutivo alcançado por suas populações em sua renovação constante como na
Terra se verifica. Sabendo-se que tudo é vibração no Universo,
onde nada permanece estacionário mas tudo vibra segundo a categoria que lhe é própria, a evolução alcançada pelas almas encarnadas em cada um dos planetas existentes, se reflete sobre o planeta, assim contribuindo para o seu adiantamento. O adiantamento
de cada planeta se afere então pelo conjunto vibratório
condensado em torno de sua aura espacial, condicionando por
sua vez a ambiência de suas populações. E à medida em que as
populações evoluem moral, espiritual e cientificamente, suas vibrações se purificam e vão contribuindo para o refinamento do
conjunto vibratório condensado em torno da aura planetária.
A Terra, por exemplo, um planeta ainda relativamente novo,
embora existam pelo menos dois mais novos fazendo parte deste sistema solar, já conta um avanço notável a partir de sua formação, um avanço que se poderá dizer incomum nos registros planetários. Deve-se este avanço registrado pelo planeta terreno,
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em boa parte ao progresso alcançado por suas populações que
aqui tem estado em gerações e gerações de almas em busca de
progresso espiritual. O Senhor Jesus, designado Governador deste pequeno planeta desde épocas mui remotas, não tem descansado no seu esforço em prol do aprimoramento das almas que
aqui tem vivido, tendo tido a alegria de haver contado sempre
com vários emissários encarnados que muito fizeram pelo progresso das populações terrenas.
Dentre os emissários do Senhor que mais se distinguiram por
suas atividades junto às populações terrenas, é de justiça destacar
as almas dignificadas pela Igreja de Roma pela sua canonização em
face do reconhecimento do trabalho por elas realizado, quantas
delas com dolorosos sacrifícios. Da soma de tão benéficas atividades é que resultou em grande parte o avanço registrado na escala
evolutiva deste pequeno planeta, permitindo-lhe alcançar um novo
degrau ao fim do século presente. É de lamentar, contudo, que
ainda existam almas na Terra empenhadas na subversão da ordem
material e jurídica firmada de longa data em quase todas as regiões
geográficas, mas isto está em vésperas de terminar definitivamente com o afastamento daquelas almas do ciclo espiritual da Terra,
a fim de se aprimorarem noutra escola planetária. O Senhor Jesus
lamenta profundamente o fato, dado que se trata de almas já ingressadas no ciclo terreno após haverem peregrinado durante
milênios em mundos inferiores, onde sofreram duramente o seu
processo de lapidação. Note-se, entretanto, que nenhuma das almas transviadas do caminho da ordem nos diversos países, se encontrara na Terra pela primeira vez, mas aqui estiveram vezes seguidas nestes dois milênios, onde adquiriram os conhecimentos
que possuem. Invigilantes porém, deixaram-se enlevar pelo canto
da sereia e se lançaram no precipício da marginalização, no qual se
encontram lamentavelmente. O Senhor Jesus, responsável pelo
rebanho de almas que o Pai Celestial Lhe entregou para aprimorar na Terra, sente-se constrangido em ter de retirar do rebanho
terreno as almas em referência, as quais terão de retornar ao seu
planeta de origem a fim de lapidarem as arestas que ainda possuem, e que as incompatibilizam com as demais ovelhas do rebanho. Mas isto acontece igualmente em outros planetas mais evoluídos, cujo único recurso consiste em retornarem as almas transviadas aos planetas de origem, sempre de grau inferior, onde as
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mesmas possam firmar-se no desejo de progredirem verdadeiramente, moral e espiritualmente, para voltarem então ao planeta em que faliram.
Existem numerosas maneiras das almas encarnadas demonstrarem a sua incapacidade para se manterem em meio de uma
população realmente devotada ao trabalho honrado como meio
de sua manutenção. Algumas dessas maneiras, de tão graves quanto prejudiciais à coletividade importarão de agora em diante, no
afastamento das almas infratoras do ambiente terreno. Estas maneiras de todo condenáveis são o roubo, principalmente, pela baixeza de sua prática contra aqueles que ordinariamente se entregam ao trabalho honesto. Vem a seguir o ludíbrio praticado por
criaturas inescrupulosas, com o intuito desonesto de enganar as
demais em seu proveito. Esta prática identifica a falta de escrúpulos e de honestidade em certas criaturas, registrando com esse
ato uma grave infração às leis divinas. As almas que ainda se prevalecem dessas infrações para viver, em vez de se dedicarem ao
trabalho honrado, tal como sucede com as demais almas encarnadas estão caminhando para o seu afastamento deste planeta,
ou em certos casos, a permanecerem de três a quatro séculos no
mundo espiritual, privadas de voltarem à Terra. No mundo espiritual as almas faltosas irão freqüentar as numerosas escolas lá existentes de aprimoramento moral, com a finalidade de fortalecerem seus dotes morais e psíquicos, indispensáveis a uma vivência
útil no ambiente terreno. Sucede que todas as faltas ou infrações
às leis divinas que estão sendo adotadas em relação às almas viventes na Terra no momento que passa, terão de ser resgatadas por
elas próprias em encarnações sofridas quando esse momento
chegar. Até lá essas almas tratarão de se esclarecer no Espaço
acerca das leis divinas, mas principalmente nos seus luminosos
mandamentos de que não matarás, não furtarás, não enganarás o
teu próximo e outros mais.
O Senhor Jesus está seriamente empenhado em retirar do
solo terreno todas as almas que tiverem dado provas de sua
inadaptação ao sentimento de paz e harmonia que deve existir
entre todas as populações da Terra a fim de que a vida terrena
possa ser vivida pelas almas encarnadas em absoluta tranqüilidade.
Com o grau alcançado pelas almas que vivem presentemente na
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Terra não mais podem viver neste plano físico, almas cujo caráter
se não harmonize com os elevados sentimentos de amor e fraternidade na quase totalidade da população terrena. As almas ainda
desafinadas destes belos sentimentos, estão sendo retiradas do
meio terreno e conduzidas para o Além a fim de serem julgadas e
em seguida enviadas ao respectivo destino. Na Terra permanecerão apenas as almas que demonstrarem a posse das condições
indispensáveis a vivência honrada pelo trabalho honesto, apoiadas
em sua oração diária à Divindade. Deseja o Senhor Jesus que as
populações terrenas adquiram um grau tal de confiança e fidelidade, que suas residências possam permanecer abertas dia e noite
sem o menor risco, tal o espírito de honestidade reinante no mundo
inteiro. Em tal propósito se desenvolvem a partir de algum tempo
os esforços das Forças Superiores em toda a superfície do planeta, ultrapassando já de alguns milhares as almas retiradas definitivamente da Terra. Esta operação tem ocorrido por efeito da
desencarnação natural de umas, e em conseqüência de sucessos
violentos praticados por outras almas, recebendo as Forças Superiores umas e outras e as encaminhando ao plano que lhes está
destinado. Como resultado de julgamentos realizados no mundo
espiritual, muitas destas almas, talvez mais de um milhar delas, já
seguiram para as suas novas escolas evolutivas, onde deverão permanecer longos séculos em fase de aprimoramento moral.
Confessa o Senhor Jesus toda a melancolia do Seu coração
em ter de retirar da vivência terrena um tão grande número de
almas que para aqui vieram como todas as demais, em busca de
luzes e progresso moral. Seu comportamento, porém, de tal
maneira contrário aos objetivos que as trouxeram ao solo terreno, incompatibilizou-as com os sentimentos que devem prevalecer na totalidade das populações, e daí a necessidade de as afastar
do solo terreno, e algumas até o ciclo espiritual da Terra. O Senhor Jesus sente profundamente o fato em Seu coração, por se
tratar de almas necessitadas de evolução através dos esclarecimentos espirituais adquiridos na vida terrena; Sua tolerância, porém, já ultrapassou os limites estabelecidos, e mais tempo não há
para permitir a sua continuação na Terra. Apelos tem sido feitos
pelo Senhor Jesus a numerosas das almas em referência, no sentido de que abandonem a prática de suas infrações às leis divinas e
se reconciliem consigo próprias. Se tais apelos surtirem efeito, e
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aquelas almas se reintegrarem no procedimento honesto e pacífico de ora em diante, provavelmente ainda conseguirão superar o
volume de seus malfeitos a fim de permanecerem o ciclo espiritual da Terra, e é isto precisamente o que o Senhor deseja. O Senhor Jesus roga a todas as pessoas de boa vontade que orem à
Divindade também pelas almas desviadas do bom caminho para
que reflitam maduramente na própria situação e retornem ao seio
da família humana da qual fazem parte. Orai, então, estimados leitores, por essas almas vossas irmãs, e a Divindade vos reconpensará.
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
143 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 23-10-1971
Rio de Janeiro - Brasil
OUTRA DEVIA SER A SITUAÇÃO DE MUITAS ALMAS EM
FACE DE SEUS CONHECIMENTOS MILENARES – CERTO
ADORMECIMENTO NA MAIORIA – IGNORÂNCIA DOS DIRIGENTES RELIGIOSOS – UM APELO DO SENHOR AOS SEUS
LEITORES
AS ALMAS que se encontram atualmente na Terra estão vivendo uma dentre dezenas de milhares de encarnações vividas no
solo terreno, desde quando ingressaram neste planeta, após concluírem o seu aprendizado também milenar, iniciado na forma
humana em planetas inferiores. Disto não podem recordar-se as
almas encarnadas durante sua permanência na Terra, mas poderão certificar-se ao regressarem ao seu plano espiritual se assim o
desejarem. Tão longa tem sido a vivência das almas presentemente encarnadas, e tão importantes os conhecimentos e experiências por elas adquiridos, que outra já devia ser a sua situação espiritual, bem mais evoluída em relação ao conhecimento das leis espirituais ou divinas.
Nenhuma alma se encontra presentemente na Terra que não
possua elevados conhecimentos arquivados em sua memória espiritual, inclusive aqueles que confirmam os períodos vividos em
corpo físico como meio de aquisição de novas luzes para o engrandecimento da sua aura espiritual. Todas as almas encarnadas
são, por conseguinte, Espíritos possuidores de certo grau evolutivo,
havendo muitos milhares delas vivendo a sua fase final da vida
terrena. Nota-se, porém, um certo adormecimento na maioria
das almas atualmente encarnadas, que deve ser atribuído ao seu
desinteresse pelas coisas do Espírito, inteiramente voltadas para
os interesses materiais. Existe um erro fundamental em seme-
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lhante atitude das almas encarnadas que são todos os homens e
mulheres do presente, dado que desses interesses materiais nada
conduzirão no seu regresso ao mundo espiritual quando esse dia
chegar. Esse erro fundamental resulta em grande parte da falta do
necessário esclarecimento por parte do ensino religioso ministrado pelas confrarias religiosas, empenhadas em manteres adeptos
afastados do conhecimento das leis espirituais. Tal atitude por parte das diversas confrarias religiosas é em parte justificável em face
do desconhecimento por seus dirigentes da existência e funcionamento daquelas leis. E desconhecendo-as, é claro que não poderiam explicá-las aos seus adeptos. Tudo isto, porém, ficou sepultado no passado multimilenar, cumprindo partir desde agora para
uma nova fase de conhecimento do maior interesse das populações terrenas, esclarecendo-as devidamente acerca da vida espiritual, que é a vida verdadeira. Para tal fim é que foram tomadas
no Alto importantes deliberações, sendo uma delas a vinda do
Senhor Jesus ao solo terreno para uma permanência de alguns
decênios, durante os quais estará o Senhor divulgando valiosos
ensinamentos e conselhos espirituais em toda a superfície do globo terrestre. Estes ensinamentos e conselhos divulgados pelo Senhor Jesus através destas Suas Mensagens podem e devem ser
recebidos pelas almas encarnadas como sendo tudo quanto
necessitam para a sua maior felicidade na Terra. Conhecendo em
detalhe a existência e o funcionamento das leis espirituais reguladoras de toda a vida universal, grande facilidade se oferecerá a
todos os homens e mulheres para que procurem viver em harmonia com essas leis, com grandes vantagens para o seu mais
rápido progresso espiritual.
O conhecimento das leis espirituais por parte de todas as almas que se encontram no gozo de mais uma vivência terrena,
dar-lhes-á a convicção de um a vida eterna, infinita, a ser vivida
neste e em vários outros planetas, sempre em busca de novos e
maiores conhecimentos que as conduzirão algum dia à perfeição
absoluta, acessível a todos os seres do Universo. O conhecimento das referidas leis pelas almas encarnadas, será para elas uma
espécie de roteiro em sua permanência no corpo, durante a qual
tratarão de acumular conhecimentos que muito poderão ajudálas em seu objetivo de engrandecimento espiritual. Este é real-
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mente o objetivo das reencarnações em todos os mundos, nos
quais as almas encontram oportunidades de progredir moral, espiritual e cientificamente. Espera o Senhor Jesus que isto se verifique a partir deste fim de século quando o próprio mundo terreno
começa a ascender alguns degraus em sua própria escala de mundo habitado. E para que se estabeleça a necessária correspondência vibratória entre as almas encarnadas e o mundo terreno, compete àquelas tratarem de elevar seu nível vibratório, o que apenas
conseguirão com o estudo e aplicação dos conhecimentos ora
difundidos pelo Senhor Jesus acerca das leis espirituais.
Deixemos então o passado entregue ao próprio passado do
obscurantismo, quando a vida planetária de todas as criaturas se
afirmava através da violência e do fanatismo, num atestado do
grau de ignorância predominante em todas as camadas sociais.
Deixemos esse passado sepultado para sempre na poeira dos
milênios e marchemos decididos em direção à luz e ao progresso
espiritual de todas as almas viventes neste século, a fim de que
todas possam alcançar a luz e as graças que tanto desejavam ao
partirem para a Terra. Hão de as almas encarnadas constatar com
a mais viva alegria que uma vida espiritualizada na Terra, é muito
mais fácil de viver do que aquela subordinada aos interesses materiais. Esta última submete as criaturas a compromissos e obrigações que se prolongam numa vida em que a insegurança e os
sobressaltos parecem não ter fim. Ao passo que uma vida
espiritualizada, isto é, em comunhão permanente com a Divindade
e as Forças Superiores, além de retardar o envelhecimento do
corpo, proporciona às criaturas uma tranqüilidade e paz espiritual
que representam sua maior felicidade na Terra. O Senhor Jesus
agora instalado no solo terreno para melhor auscultar a vida de
todas as almas encarnadas, espera que os ensinamentos que estão sendo difundidos através desta NOVA ORDEM muito possam
contribuir para a espiritualização de toda a população da Terra.
Uma preocupação do Senhor consiste no processo de difusão destes ensinamentos a todos os países e regiões do planeta,
para que suas populações possam deles tomar conhecimento no
menor prazo possível, em face da marcha veloz dos tempos. O
Senhor Jesus deseja deixar aqui um apelo aos Seus estimados leitores no sentido de que se tornem eficientes colaboradores des-
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te desejo do Senhor, inculcando este livro aos seus amigos e conhecidos por aí além, a fim de que os ensinamentos do Senhor
possam difundir-se ao mundo inteiro. O Senhor Jesus já deixou
instruções a este intermediário no sentido de tornar livre a tradução deste livro em qualquer idioma, com a simples condição de
que não se altere o texto no mínimo que seja para não desvirtuálo. Com essa condição poderá este livro aparecer, se possível em
todos os idiomas da Terra, para que a palavra do Senhor possa
iluminar todas as almas encarnadas pela necessidade que existe de
que todas se voltem para a espiritualidade sem mais demora.
Poderá alguém desejar indagar o que poderá suceder às almas que, tomando embora conhecimento desta palavra do Senhor, não se interessem pela própria espiritualização, preferindo
prosseguir em sua vivência de interesses ligados exclusivamente
ao mundo terreno. O Senhor Jesus esclarece a propósito que as
almas que assim se manifestarem ou que assim entenderem, estarão usando de um direito que lhes será incontestável dentro da lei
do livre arbítrio. E se assim entenderem continuar a viver a sua
vida no corpo, ninguém tentará impedi-las nesse sentido. Apenas
poderá suceder que ao deixaram o corpo pela morte deste, essas
almas não consigam elevar-se do solo em que viveram, e as permaneçam anos e anos na ilusão de ainda estarem no corpo. Não
possuindo conhecimentos espirituais, e portanto a fé em seus
corações, essas almas imaginárias passam à categoria de indigentes espirituais, não obstante haverem possuído uma regular ou
grande fortuna de bens materiais. Informa o Senhor Jesus que o
solo terreno está repleto de almas nesta situação, desencarnadas
sem a necessária preparação espiritual, constituindo atualmente a
preocupação de numerosas caravanas espirituais incumbidas de
as recolher por toda parte, e conduzí-las para determinado plano
no Além. Estas almas tem sofrido bastante desde que se desligaram do corpo, em face da sua lamentável ignorância das leis espirituais, das quais jamais quiseram tomar conhecimento. Ao
desencarnarem nessa ignorância das leis que regem a vida em todos
os planos do Universo, estas almas sentiram-se inteiramente isoladas e abandonadas pelos seus, embora deles recebendo inconscientemente a luz de suas orações. É ainda muito grande, infelizmente, o número de almas abandonadas em todos os caminhos,
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vilas, cidades e povoados da Terra, muitas delas perturbando a
vida e tranqüilidade de outras almas entregues à sua vida terrena.
Espera, entretanto, o Senhor Jesus, que o trabalho das numerosas caravanas espalhadas por todo o planeta consiga limpar a superfície de todas as almas que nela permanecem, até aos últimos
dias do século findante. O novo século deverá encontrar a Terra
numa vivência tranqüila de todas as almas encarnadas, já então
vivendo na Terra uma vida que se poderá dizer espiritualizada, graças ao sentimento espiritual já difundido no planeta.
A falta de espiritualização dificulta a Alma livrar-se da vida material após a
morte, permanecendo por muitos anos como Espírito indigente.
O Senhor Jesus tornou livre a edição e tradução deste livro em qualquer
idioma. Tome contato com a Central da N. O. de Jesus.
Sede um eficiente colaborador na difusão das Mensagens do Senhor Jesus,
para que, no Alto, vossa alegria seja radiante!
A vida espiritualizada é mais fácil de viver do que aquela subordinada aos
interesses materiais.
O objetivo das reencarnações das Almas em todos os mundos é progredir
moral, espiritual e cientificamente.
Estas Mensagens do Senhor Jesus devem ser recebidas por TODOS como
sendo TUDO quanto necessitam para sua felicidade e progresso na Terra.
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
144 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 24-10-1971
Rio de Janeiro - Brasil
TODAS AS ALMAS VIVENTES NA TERRA PROCEDERAM
DE MUNDOS INFERIORES – É TEMPO DE CONCLUIR O CURSO – MESMA GERAÇÃO DE HÁ DOIS MILÊNIOS – O TERRÍVEL PROBLEMA – HISTÓRIA DE UM INDUSTRIAL
AS CIRCUNSTÂNCIAS que envolvem as almas presentemente
encarnadas na Terra muito estão contribuindo para a sua mais rápida evolução na escala espiritual, que todas vêm percorrendo há
milênios de milênios. Sim, estimados leitores; exagero não há nessa
afirmativa de tempo, porque realmente já decorreram muitos
milênios desde que as almas presentes na Terra adquiriram suas
primeiras condições de vida espiritual, e ingressaram na categoria
de seres viventes no mundo físico. Não foi certamente neste
mundo terreno que as almas presentes deram os primeiros passos em sua senda evolutiva, mas o fato é que já percorreram uma
longa caminhada mesmo neste plano terreno, sempre em busca
de novas luzes para o seu engrandecimento espiritual. Já foi dito
pelo Senhor Jesus que nada menos de dois terços das almas presentemente encarnadas já deviam ter alcançado a sua redenção
espiritual se atenção tivessem dado a este assunto em suas numerosas encarnações anteriores. Chegou porém o momento decisivo para essas almas, às quais compete fazer um rigoroso exame
de consciência para bem se certificarem disto.
A vida terrena constitui, como tem sido dito, a escola apropriada do desenvolvimento espiritual das almas que lograram permissão para reencarnar uma milésima vez ou talvez mais, a fim de
completarem o seu aprimoramento espiritual. Tem faltado porém, um certo número de ensinamentos destinados a despertar
o sentimento da espiritualidade nas almas encarnadas, para a sua
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caminhada em direção à sua própria redenção. A vinda do Senhor
Jesus ao solo terreno tem como um dos seus objetivos a difusão
dos ensinamentos capazes de ajudar o progresso espiritual dessas
almas que se encontram na Terra. Muito feliz se sentirá, pois, o
Senhor Jesus, se o Seu empenho através destas Mensagens for
devidamente compreendido e posto em prática por todos os homens e mulheres deste fim de século e de civilização. Sim, estimados leitores; dois milênios decorridos é tempo mais do que suficiente para que uma civilização se afirme no solo terreno, onde os
seus elementos devem ter adquirido o grau mais elevado de conhecimentos espirituais e científicos, a fim de deixarem o solo terreno para a formação de uma nova civilização em bases bastante
mais avançadas. A geração atual creditarão as Forças Superiores
os índices do progresso estabelecido na Terra, em continuação
aqueles advindo das gerações passadas que, em face das leis espirituais, serão as mesmas almas do presente. Poder-se-á considerar então, a população atual da Terra como sendo a mesma aqui
encontrada pelo Senhor Jesus há dois mil anos, aqui tendo voltado
de século em século até a data presente. Aqui está, portanto uma
civilização que ocupou a Terra no largo período de dois mil anos,
o suficiente para alcançar um notável desenvolvimento espiritual
e científico. Aquelas almas que estas palavras virem e sentirem em
seu coração o desejo sincero de alcançar um último degrau em
seu aprendizado terreno, que se disponham a fazê-lo sem demora, porque as Forças Superiores às ajudarão nesse propósito. E o
que lhes competirá fazer então? Apenas isto: perseverarem na
prática de bons atos e o repúdio aos maus, afim de não se enegrecerem perante as Forças Superiores que as assistem. Isto quanto
aos fatos de suas atividades diárias. Encerradas estas ao fim do dia,
voltarem-se em pensamento para a Divindade e orarem com sinceridade, agradecendo a proteção recebida nesse dia, e rogando
sua continuação para o dia seguinte. A oração diária à Divindade,
já foi dito pelo Senhor, é tão necessária às almas encarnadas quanto o alimento para o corpo. Efetivamente, a oração à Divindade
se constitui também no alimento da alma, porque em verdade se
transforma em fluídos puríssimos para as almas que oram. Procedendo, pois, desta maneira, as almas porventura atrasadas no seu
progresso espiritual, ainda poderão alcançar a desejada redenção
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espiritual neste final de século. O Senhor Jesus sentir-se-á muito
feliz se o grande número de almas em atraso lograrem alcançar
os dois ou três degraus que ainda lhes faltam para a desejada redenção espiritual.
Provavelmente, um pequeno número de homens e mulheres,
ou porque não tenham logrado tomar conhecimento destas palavras do Senhor, ou por não lhe terem dado a devida atenção, irão
prosseguir na sua vivência puramente material até que se esgote a
sua permanência no solo terreno. Chegado esse momento que
sempre chega na vida de todas as criaturas, eis que as mesmas se
defrontam com o terrível problema: tendo-se desligado do corpo
que não mais podem utilizar, elas sentem-se perfeitamente vivas,
autênticas, como se estivessem no corpo, mas impossibilitadas de
se elevarem do solo pela falta de condições para isso. E que condições serão essas? – podereis desejar saber, estimados leitores.
Em primeiro lugar falta-lhes o sagrado elemento da fé que não
trataram de adquirir enquanto no corpo, pelo fato de apenas cuidarem da vida material. E faltando-lhes a fé no coração, falta-lhes
tudo para se elevarem em direção ao plano espiritual a que pertencem. Os seus Guias espirituais contemplam-nas com verdadeiro
pesar, pois lhes falta permissão para conduzir essas almas que não
souberam ou não quiseram preparar-se para a vida espiritual.
Já sabe, portanto, o Senhor Jesus, que um pequeno número
de almas presentemente encarnadas se encontrará a seu tempo
nas condições acima descritas, a continuarem desinteressadas de
sua preparação para a vida espiritual. Embora sabendo disso, o Senhor Jesus ainda espera que esse número se reduza gradativamente
à medida em que estas Suas palavras circulem no mundo inteiro, a
despertar as almas adormecidas nos interesses materiais para a luz
redentora da espiritualidade.
Em seguida o Senhor Jesus deseja abordar um assunto relacionado com o que ficou dito linhas acima. Refere o Senhor um
caso entre muitos, de almas que levaram a existência inteira devotadas exclusivamente aos interesses materiais. É o caso de uma
alma que se tornou industrial e que muito progrediu na Terra durante uma existência de quase oitenta anos. Esta alma aportou no
mundo espiritual conduzida por pequeno grupo de amigos, num
estado de inconsciência resultante do seu desligamento do corpo
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devido a acidente grave que a vitimou. Nesse estado foi recolhida
ao sanatório, onde despertou ao cabo de algumas horas de tratamento magnético. Uma vez desperta daquele estado de inconsciência, a alma em referência ao tomar conhecimento da sua desencarnação,
caiu num quase desespero em face da impossibilidade de retornar
prontamente ao lar terreno e cuidar das suas empresas, que era o
que mais caro possuía na Terra. Informada dessa impossibilidade,
foi-lhe dito que sua única fortuna, aquela que unicamente deveria
preocupá-la, eram as luzes e bênçãos adquiridas na Terra e não os
bens de fortuna que lá deixara. Examinando este particular, verificou a alma em referência que nada possuía consigo, porquanto as
suas ocupações na Terra não lhe haviam permitido cuidar desse
tipo de fortuna, do que resultara encontrar-se num estado de quase
indigência espiritual. Essa alma foi então conduzida a um local
destinado a meditação e arrependimento, onde as almas conseguem reconstruir mentalmente o passado, e dele separarem as
ações meritórias praticadas na Terra, das ações negativas. A alma
em referência muito meditou no seu passado, chegando à conclusão de que ações meritórias não havia praticado em toda a sua
encarnação recém-finda, muito poucas onças de luz havendo adquirido para o seu diadema espiritual.
As Forças Superiores tomaram conhecimento do resultado
da meditação daquela alma e mandaram chamá-la a sua presença.
Ela compareceu naturalmente abatida em face do resultado de
sua meditação, durante a qual reconstruíra os passos principais
que houvera dado na Terra ao longo dos seus oitenta anos de
vivência terrena. Recebida pelas Forças Superiores, aquela alma
se surpreendeu ao verificar que um belo galardão lhe era entregue por uma Grande Entidade que assim lhe falou:
– Minha filha, recebe este belo galardão de luzes e bênçãos
que mereceste, em face de haveres fundado e mantido na Terra
uma indústria que ofereceu trabalho remunerado a algumas centenas de operários, que são almas iguais às nossas em busca de
progresso espiritual. Só o fato de haveres criado e mantido aquela
organização de trabalho, proporcionando meios de vida a tão grande número de familias, é motivo suficiente para receberes este belo
galardão como justa recompensa do bem que fizeste na Terra.
A alma em referência prostrou-se de joelhos perante a Gran-
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de Entidade, profundamente emocionada, e agradeceu ao Senhor
Jesus tão grande recompensa, quando em sua consciência julgava
nada ter feito de útil para a sua pobre alma. O Senhor Jesus oferece expressivas recompensas a todas as almas que na Terra proporcionam trabalho remunerado a outras almas que aqui se encontram em busca de luzes e progresso espiritual.
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
145 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 30-10-1971
Rio de Janeiro - Brasil
A AJUDA DO SENHOR ÀS ALMAS ENCARNADAS – CHEGARAM OS TEMPOS – NECESSÁRIO MODIFICAR ANTIGA
MANEIRA DE PENSAR – MOTIVOS DA VIVÊNCIA TERRENA MANDAMENTO EVANGÉLICO – APELO AOS DIRIGENTES
RELIGIOSOS – COMO OUVIR O SENHOR
A PRESENÇA DO SENHOR JESUS no solo terreno deve ser
tida como um fator de ajuda a todas as almas encarnadas para que
possam alcançar mais rapidamente o grau de progresso espiritual
que vieram buscar em sua presente encarnação. Para esse objetivo o Senhor Jesus fundou na Terra esta Sua NOVA ORDEM, através da qual está difundindo ensinamentos espirituais que todas as
pessoas necessitam de conhecer para a sua maior felicidade.
Chegaram os tempos de divulgar na Terra os ensinamentos e
conselhos que o Senhor está divulgando por meio destas Mensagens, as quais o Senhor deseja sejam lidas e estudadas em todo o
mundo terreno, como a Sua melhor ajuda à evolução de todas as
almas encarnadas deste fim de século. Os tempos marcham
céleres, envolvendo em sua marcha todos os seres da criação,
sobretudo os homens e as mulheres que se encontram na Terra.
O próprio mundo terreno está evoluindo satisfatoriamente em
todos os quadrantes, elevando e aprimorando o nível de suas vibrações em torno de todos os seres viventes em sua superfície.
Os homens e as mulheres como seres espirituais que são, devem
meditar neste fato e considerarem a necessidade de também se
aprimorarem para que possam acompanhar as diversas circunstâncias dos tempos que correm. Há necessidade e urgência de
que os seres humanos modifiquem fundamentalmente a sua antiga maneira de pensar em relação à vida terrena, passando a
considerá-la como uma oportunidade que lhes foi concedida no
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mundo espiritual após um estágio de um século ou mais á espera
desta oportunidade. E, porque vieram ao solo terreno estes milhões de almas que aqui se encontram encarnadas? – perguntalhes o Senhor Jesus. O Senhor responde Ele próprio dizendo que
não foi absolutamente para amealhar tesouros nem para amontoar fortuna material. A vinda de todas as almas ao solo terreno
para uma vivência de poucos decênios, tem por objetivo fundamental estes dois motivos: aumentar a sua luz espiritual e engrandecer-se na fé. Um e outro destes objetivos constituíram o grande desejo manifestado no Alto pelas almas que se encontram na
Terra, por serem realmente a grande aspiração de todas as almas.
Acontece entretanto, que uma vez encarnadas, as almas se deixam empolgar pelos atrativos da vida terrena, e esquecem ou
menosprezam aqueles dois importantes objetivos. Estivessem as
religiões terrenas preparadas para ministrar às almas encarnadas
os ensinamentos que as levariam a recordar a memória espiritual,
isto ainda contribuiria para amenizar a situação de cada uma, ajudando-as a seguir na vida terrena um caminho reto e seguro para
atingirem os objetivos que as trouxeram à Terra. Como, porém,
tal não acontece, até porque as próprias religiões se ressentem da
falta de conhecimentos espiritualistas para ministrar aos seus fiéis,
deliberou o Senhor Jesus vir Ele próprio e se instalar no solo terreno para aqui divulgar esta palavra escrita para conhecimento de
toda a população.
Sabe o Senhor Jesus que existem credos religiosos conhecedores de vários princípios espirituais somente ministrados aos adeptos de grau superior nas suas organizações, onde se realizam trabalhos de alta espiritualidade com a presença freqüente de Grandes Entidades do mundo espiritual. Trata-se, porém, de reuniões
privativas, cujos estudos permanecem vedados ao conhecimento
do público. Há necessidade de que esses credos ditos religiosos
preparem informações e conselhos a serem divulgados ao povo
interessado em conhecer detalhes das leis espirituais, com o objetivo de as aplicarem em suas vidas do presente. É necessário cumprir o mandamento evangélico que manda retirar a lâmpada de
debaixo do alqueire e colocá-la no velador, para que sua claridade
se estenda a todas as criaturas. São chegados os tempos de transmitir a todas as almas encarnadas os princípios espirituais que to-
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das necessitam de conhecer para o seu mais rápido progresso
anímico. Os tempos presentes são propícios a esta divulgação a
todas as almas encarnadas no mundo inteiro, dado o grau evolutivo
já lançado por sua grande maioria, em véspera de atingir a própria
redenção espiritual.
O Senhor Jesus faz aqui um novo e veemente apelo aos dirigentes religiosos de todo o mundo terreno, no sentido de que
reformem as suas organizações no que respeita aos ensinamentos
ministrados aos respectivos adeptos, para lhes dizer que chegaram os tempos de falar claro a respeito da vida humano-espiritual
de cada um. Retirem, por obsoleto, o ensinamento a respeito da
existência do purgatório e do inferno, que jamais existiram. Digalhes então, que esses dois estágios imaginados poderão existir
apenas na consciência das almas que mal se conduziram na vida
terrena, e tais sejam as infrações cometidas contra as leis divinas,
poderão vir a sentir-se num estado mental que lhes parecerá um
purgatório ou inferno, segundo o seu estado de consciência. Liberem, porém, o Criador, da responsabilidade de haver construído
esses dois estágios no mundo espiritual para punir os filhos faltosos regressados da Terra. O fato é que numerosas almas
desencarnadas que na Terra se filiaram às religiões que pregam a
existência do purgatório e do inferno, ao chegarem de regresso
ao mundo espiritual numa completa ignorância das leis espirituais,
são freqüentemente vítimas da maldade de outras almas que procuram convencê-las de que elas estão no inferno ou purgatório,
jogando sobre essas pobres almas a idéia desses estágios. Há felizmente no mundo espiritual várias organizações de almas evoluídas, incumbidas de desfazer aquelas idéias malévolas que tanto
fazem sofrer as almas que podem dominar, e as retiram desse
ambiente e as esclarecem, dizendo-lhes que tanto o purgatório
como o inferno jamais existiram, não passando de criações fantasiosas
das religiões terrenas. Assim esclarecidas, aquelas almas logo adquirem a tranqüilidade espiritual, apenas se sentindo perturbadas
quando possuírem casos de consciência para isso.
O Senhor Jesus faz então um apelo as religiões que cultivam
o purgatório e o inferno para que destruam esses estágios e não
mais falem deles aos respectivos adeptos, dando-lhes em troca os
ensinamentos espirituais trazidos pelo Senhor através destas
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Mensagens, com os quais ajudarão as almas encarnadas a se voltarem para o mundo espiritual e para a Divindade através da oração. O Senhor Jesus coloca-se à disposição dos dirigentes religiosos que desejarem esclarecimentos diretos do Senhor Jesus a respeito destas Mensagens, dizendo-lhes que estará pronto a fornece-los na própria sede das organizações religiosas, onde comparecerá no dia e hora em que O chamarem. Para que isso aconteça, faz o Senhor a seguinte recomendação: reúnam-se os dirigentes religiosos em torno de uma mesa sem toalha, em número de
três, cinco ou sete, tendo a frente de cada um uma folha de papel
branco, liso, e um lápis pronto para escrever. O presidente da
reunião elevará uma prece ao Criador, rogando a presença do
Senhor Jesus à reunião com o fim de algo dizer à guisa de conselhos ou ensinamentos, através da mediunidade psicográfica de
qualquer dos membros presentes. Todos estes se munirão do lápis e aguardarão a inspiração do Senhor sobre o que devem escrever. Recebida à idéia inspirada pelo Senhor Jesus escrevam-na
calmamente no papel, certos de que algo receberão no sentido
desejado. O Senhor Jesus muito deseja comunicar-se por esse meio
com os dirigentes religiosos do mundo terreno, com o fim de lhes
transmitir Sua própria orientação em favor da maior eficiência de
suas organizações religiosas, que o Senhor deseja prestigiar e ajudar. Mas o Senhor adverte que, se verificado for que os Seus conselhos e ensinamentos serão posto de lado ou engavetados quando contrários ou discordantes dos cânones dessas organizações,
se tal acontecer, o Senhor muito o lamentará, mas deixará de comparecer as novas reuniões. Contudo, espera o Senhor Jesus poder entrar em contato com todos os dirigentes religiosos que
sinceramente desejem ouvi-lo com o propósito de se adaptarem
aos ensinamentos do século findante, em benefício do progresso
geral da humanidade.
É pensamento do Senhor Jesus dar à Sua NOVA ORDEM o
caráter de uma verdadeira religião a se espalhar por toda a Terra,
com a finalidade de iluminar com seus ensinamentos e conselhos
todas as almas encarnadas. O Senhor gostaria então, que uma vez
aceitos os Seus ensinamento espirituais, alguma das confrarias
existentes se preparasse para desempenhar as funções desta NOVA
ORDEM DE JESUS e se incumbisse da sua divulgação a todos os
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recantos da Terra. O Senhor aguarda qualquer manifestação neste sentido.
Tratando-se de um amistoso convite e sublime promessa do Chefe Espiritual,
os Dirigentes Religiosos não deverão desprezá-la.
Enviem esta Mensagem, sem qualquer encaminhamento ou comentário, aos
Dirigentes Religiosos de seus países, de preferência traduzida para o seu próprio
idioma.
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
146 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 31-10-1971
Rio de Janeiro - Brasil
AÇÃO DAS ALMAS ESPIRITUALMENTE ELEVADAS – TUDO ACONTECE A SEU TEMPO – GRANDES IDÉIAS FLUTUAM
NO AMBIENTE – NECESSIDADE DA MEDITAÇÃO – INCREMENTO DA ARTE MUSICAL, POESIA, BELAS-ARTES, ENGENHARIA, MECÂNICA E MEDICINA
AS CONDIÇÕES DE VIDA oferecidas por este pequeno planeta aos seus habitantes vêm melhorando de século em século,
em conseqüência dos melhoramentos instituídos pelo progresso
que se tem verificado, graças à vinda de almas possuidoras de um
grau espiritual mais elevado. A partir, porém, do início do próximo século, essas condições de vida devem assinalar um adiantamento notável, tornando a vivência humana na Terra bastante mais
feliz do que a atual. Note-se, entretanto, que todo progresso de
um planeta se deve ao trabalho e inteligência dos seus habitantes
e não a outro qualquer fator. A vinda ao planeta, de almas bastante evoluídas, possuidoras de conhecimentos adiantados, adquiridos
não raro em estágios realizados em planetas mais evoluídos, é
que permite a implantação de novos melhoramentos ao progresso geral do planeta, beneficiando os seus habitantes. Este fato está
sendo registrado presentemente na Terra com a chegada de almas portadoras de belos conhecimentos e experiências que em
breve aparecerão para o bem de todos.
Se o progresso e condições de vida de uma população dependesse exclusivamente das Forças Superiores, claro está que tudo
seria empreendido nesse grande objetivo. Mas este fato tem de
depender da própria população, entre a qual aparecem de vez em
quando almas que estudaram noutras escolas os melhoramentos
a serem introduzidos no planeta. Exatamente neste fim de século
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estão encarnando na Terra numerosas almas que estagiaram em
planetas mais evoluídos dos quais trouxeram vários tipos de melhoramentos que em breve vereis surgir, e que muito virão contribuir
para o progresso do planeta e melhores condições de vida de
toda a população.
Há um ditado muito antigo que diz que tudo acontece a seu
tempo, o qual retrata uma pura realidade. Há uma relação muito
estreita entre as condições gerais da vida num planeta e o adiantamento espiritual e cientítico da sua população. Se a população de
um planeta se confina espiritualmente num grau ainda inferior, e
se empenha na vivência de uma vida dedicada exclusivamente ao
seu progresso material, na ilusão de que isso é que constitui a sua
felicidade, dificilmente poderão surgir idéias adiantadas em meio a
essa população com vistas a grandes realizações. Somente o adiantamento espiritual de um povo lhe permite a captação de notáveis melhoramentos ao progresso da coletividade, porque isso
depende fundamentalmente do grau vibratório externado por esse
povo. As grandes idéias existem por toda à parte e flutuam em
todos os ambientes à mercê das mentes preparadas para as receber e pôr em prática. E um meio eficaz dos seres humanos poderem captar as grandes idéias que flutuam em seus ambientes é a
meditação. Dez a quinze minutos de meditação após a prece
noturna à Divindade, podem proporcionar à mente humana a captação de grandes idéias na especialidade de cada um. As idéias que
flutuam em todos os ambientes sãos envolvem os mais diversos
setores da vida, como por exemplo em relação à música, à poesia, às belas-artes, à mecânica e a todos os demais setores de atividade. Para captá-las bastará ao indivíduo entrar no estado de
meditação após a elevação da sua prece noturna à Divindade, firmando o seu pensamento naquilo que mais lhe interesse receber.
Se, por exemplo, a sua especialidade for à música, a mecânica, ou
a poesia, o seu pensamento atrairá instantaneamente do mundo
espiritual um feixe de idéias em tal sentido, vindas do setor especializado. Poderá dar-se que a mente em meditação não consiga
distinguir claramente a idéia recebida nesse momento, porém o
fará até ao dia seguinte quando perceberá claramente a idéia recebida. Quando os homens e as mulheres se habituarem a meditar diariamente conforme o indicado, hão de certamente maravi-
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lhar-se com o turbilhão de idéias interessantes que lhes ocorrerão. Os aficionados da música perceberão melodias novas que
farão sucesso, pois que existe no mundo espiritual um grande interesse em transmitir à Terra novos padrões musicais realmente
interessantes. O estado de meditação das pessoas em condições
de entender essas novas melodias, habilitá-las a captá-las. Assim
os escritores, poetas e outros cultores de atividades diversas, encontrarão novas idéias da sua especialidade através da meditação.
É através da meditação que as almas desencarnadas especializadas
nas diversas atividades procuram aproximar-se das almas que
meditam, para lhes transmitirem as suas idéias, ou para atender a
algum pedido das almas encarnadas. Os leitores que desejarem
experimentar o processo, procurem pô-lo em prática e certamente o comprovarão.
Em seguida o Senhor Jesus abordará outro tema igualmente
interessante para todos os leitores. Tratará o Senhor do que ocorre
no mundo espiritual a todas as almas que na Terra se entregam ao
cultivo de algum ramo das belas-artes por simples prazer ou mesmo como o seu meio de vida. Ao chegarem de regresso no mundo espiritual e após o necessário repouso, estas almas são convidadas a visitar o setor de sua atividade na Terra, onde poderão
familiarizar-se com um número assaz avultado de almas afins na
sua arte. Se desejarem aprimorar os seus conhecimentos na especialidade que cultivaram na Terra, ser lhes a franqueado o ingresso e matrícula no respectivo curso de aperfeiçoamento. Há
no mundo espiritual um regular número de almas nestas condições, as quais estão sendo preparadas para voltar à Terra muito
em breve com a missão de implantarem novos progressos ao setor musical e nele se empenharem com verdadeiro amor. Devem
por isso surgir na Terra nas duas primeiras décadas do próximo
século alguns novos sucessos musicais que muito hão de agradar à
população de todas as regiões terrenas. Estarão provavelmente
entre as almas incumbidas dessa tarefa, algumas daquelas cujos
nomes ainda hoje reverenciais como autores consagrados do passado. Estas almas muito se aperfeiçoaram no Alto, onde adquiriram idéias novas em matéria musical, proporcionando atualmente as mais belas audições às almas do seu setor. O Senhor Jesus,
Ele próprio, grande apreciador da música, tem comparecido algu-
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mas vezes a essas audições com o fim de prestigiar os seus executores. Deseja então o Senhor Jesus incrementar ao máximo na
Terra a arte musical, pelo bem dela resultante para as almas que
aqui se encontram. A música possui o segredo de transportar as
almas por instantes aos planos do Além, e isto constitui um grande bem para elas, assim uma espécie de repouso em busca de paz
e tranqüilidade. As almas já bastante evoluídas necessitam de ouvir boa música, sobretudo aquela que lhes permita transportaremse mentalmente as regiões da paz e tranqüilidade fora do ambiente terreno. Este transporte serve inclusive para regular e acalmar
todo o sistema neuropsíquico das almas encarnadas, exercendo
sobre elas um autêntico processo de tranqüilidade e bem-estar, o
que torna a boa música uma necessidade na Terra. Daí a preparação daquele grupo de almas especializadas em vésperas de
reencarnarem.
O Senhor Jesus está ultimando estas Suas Mensagens e nelas
deseja incluir assuntos como este que aí fica, para conhecimento
de todos os leitores. Assim como o que descrito foi a respeito da
música, os outros setores de atividade podem dispor do mesmo
processo para receberem idéias relacionadas com suas atividades. O engenheiro como o médico, o mecânico, o eletricista, e
todas as demais profissões encontrarão constantemente idéias
novas e proveitosas durante os minutos de meditação. Cada especialidade na Terra atrairá do mundo espiritual numerosas idéias afins, inspiradas por outras almas da mesma especialidade quando na Terra, agora bastante aperfeiçoadas no Além. Estas almas
encontram verdadeiro prazer em contribuir para o progresso de
sua especialidade na Terra, inspirando, ajudando e colaborando
com suas irmãs encarnadas. Casos existem inclusive, em que almas encarnadas se transportam durante o sono do corpo ao
mundo espiritual, onde vão estudar com outras almas a solução
de algum problema técnico. No mundo espiritual sua alma afim a
aguarda e com ela debate os detalhes em questão, daí resultando
a solução satisfatória do problema. Nos dias que correm, por
exemplo, algumas dezenas de almas encarnadas empenhadas na
implantação de alguns melhoramentos na Terra, vêm estudando
noites seguidas com outras almas desencarnadas, várias novidades a surgirem na Terra em diversos setores de atividade. Uma
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destas novidades consiste num pequeno dispositivo destinado a
permitir ao homem elevar-se do solo e percorrer certas distâncias munido de pequeno aparelho de voar ajustado ao corpo. O
detalhe em estudos no Alto juntamente com as experiências em
curso na Terra já se encontra em vias de conclusão, sendo de
esperar a sua implantação no meio terreno para os próximos doze
a quinze meses. Esse aparelho, perfeitamente viável, permitirá ao
homem elevar-se a determinada altura e com ele visitar as cidade
que desejar sem risco de fracasso. O detalhe em estudos consiste
no tipo de combustível a ser usado, que não deve ser líquido, mas
em forma de pilha, estando com sua solução inteiramente à vista.
Resta apenas estabelecer a forma de usá-lo. São duas almas, portanto, uma da Terra e outra do Espaço, empenhadas na importante descoberta, cujo resultado em breve conhecereis.
Há no Espaço instrutores e Almas amigas que transmitem, durante a meditação da pessoa, a solução de problemas ou novos assuntos no ramo de atividade
do interessado.
As orientações ou soluções de problemas também são procuradas no Espaço pelo próprio Espírito da pessoa na hora do sono e com seus instrutores espirituais confabula acerca de um invento ou trabalho que desenvolva na Terra.
Na meditação, após as orações fervorosas, recebereis orientação do Alto
ou mesmo a resposta desejada poderá chegar em outra ocasião mais propícia.
Somente com adiantamento espiritual podeis captar grandes idéias que também flutuam no Espaço.
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
147 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Tomé
Em 6-11-1971
Rio de Janeiro - Brasil
NOVO ESTÁGIO EVOLUTIVO DA TERRA – REFINAMENTO VIBRATÓRIO – CADA VEZ MAIS NECESSÁRIA A LIGAÇÃO
COM A DIVINDADE – O TOQUE DA DIVINA PROVIDÊNCIA
– OREM PELAS ALMAS NECESSITADAS, PEDE O SENHOR JESUS
A TERRA ESTÁ SE PREPARANDO para ingressar num novo
estágio evolutivo como planeta densamente povoado, o que vai
importar num refinamento vibratório em favor do progresso moral
e espiritual de todos os seus habitantes. As reformas estruturais
em plena execução em diversas regiões da superfície terrena muito
hão de contribuir para a elevação do nível vibratório do planeta a
partir do início do próximo século. Explicado como vem sendo
pelo Senhor Jesus o fato das almas que vem reencarnando desde
o início da segunda metade deste século serem todas já possuidoras de elevado nível espiritual, teremos em breve na Terra apenas
seres humanos altamente evoluídos, cujas vibrações se harmoniazarão
perfeitamente com as vibrações do planeta do que resultará então
uma nova e maior harmonia em toda a vida planetária.
Para que essa harmonia se torne ainda mais perfeita, projetando-se em todo o ambiente terreno, apenas necessitam as populações de todas as regiões empenhar-se em se manterem em
permanente contato com a Divindade por meio da prece e da
meditação na hora do seu repouso noturno. A prática generalizada deste belo hábito por todas as almas encarnadas, terá o grande
mérito de eliminar do ambiente terreno todas as vibrações negativas que nele ainda se encontrem o que deverá produzir um grande
bem-estar em todas as almas encarnadas. Sendo de seu natural
escuras todas as vibrações negativas projetadas no ambiente terreno, sua destruição se torna fácil, natural, pelas vibrações lumino-
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sas das preces proferidas pela maioria ou mesmo pela totalidade
da população encarnada. Chegar-se-á por esse caminho a um estado vibratório absolutamente tranqüilo e feliz, dentro do qual
todas as almas encarnadas poderão alcançar um notável progresso espiritual como efetivamente desejavam ao descerem à Terra.
A elevação do nível vibratório do planeta não chegará certamente a ser percebida pelas almas encarnadas, por se acharem as
mesmas envolvidas pelo ambiente terreno. Somente as almas
desencarnadas que puderem olhar o planeta de fora para dentro
terão essa oportunidade, dado que poderão constatar uma nova
e maior luminosidade irradiada pela Terra. Essa nova luminosidade
terá o mérito de eliminar queimando-as, as diversas nuvens que
ainda cercam a Terra, resultantes das vibrações maléficas produzidas por várias gerações que habitaram o planeta nos últimos três
a quatro milênios. Esse tipo de vibrações chegou a envolver de tal
maneira o planeta, que sua influência deletéria muito contribuiu
para prejudicar as almas encarnadas menos prevenidas. Como,
entretanto, tudo evolui e progride na vida universal, o ambiente
terreno até há pouco bastante impregnado daquelas influências
negativas, porque maléficas, caminha atualmente para a sua total
eliminação. Em breves anos, pois, a Terra como que projetará
grande luminosidade em torno de sua circunferência, dando aos
observadores externos a impressão de um novo Sol em face de
sua brilhante irradiação. Em sua parte interna algo se está modificando em favor de suas populações, como por exemplo, as emanações de numerosas plantas, em conseqüência do nível vibratório
do solo terreno. A água igualmente, que circula nos condutos naturais que abastecem desse precioso líquido toda a superfície
terrena, está recebendo também um maior índice de oxigênio
que, sem alterar a sua fórmula natural, proporcionará tanto ao
homem como às plantas um novo teor de vitalidade. A água e o
ar, estes dois principais elementos indispensáveis a vida na Terra,
estão sendo revitalizados pelas Forças da Natureza, de maneira a
contribuírem para a melhor saúde e maior longevidade dos seres
humanos.
Não podem os seres humanos do presente fazer a menor
idéia de quanto se trabalha no plano espiritual no sentido de proporcionar às almas encarnadas novas e melhores condições de
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vida terrena. São alguns milhares as almas que se encontram
empenhadas nos trabalhos destinados a modificar sensivelmente
as condições da vivência no solo terreno, onde o Senhor Jesus
deseja que todas as criaturas vivam felizes e satisfeitas. Mas é necessário considerar também as necessidades peculiares a todas as
almas encarnadas, relativamente aos compromissos pelas mesmas assumidos no Alto ao receberem permissão para descer à
Terra. Todas estas almas se comprometeram a manter contato
diário com a Divindade no seu próprio e exclusivo benefício, mas
sucede que, se a vida lhes decorrer tranqüila e feliz por efeito das
condições ambientes de agora em diante sensivelmente melhoradas, estas almas se descuram dos seus compromissos espirituais,
deixando de adquirir as luzes que vieram buscar. Há portanto, necessidade de despertar as almas em tal situação, em seu próprio
benefício, e por isso se torna indispensável àquilo que no Alto se
denomina o toque da Divina Providência para que se despertem
para a vida espiritual.
O toque da Divina Providência não consiste de uma única fórmula a ser aplicada às almas na Terra, para despertar nelas o sentido da espiritualidade, porque consta à bem dizer, de uma modalidade para cada alma. Quando as Forças Superiores resolvem intervir na vida de uma alma encarnada com a finalidade de a despertarem para espiritualidade, elas estudam primeiramente o tipo
de vida dessa alma afim de poderem agir de maneira mais
conveniente. Se verificarem, por exemplo, que no meio em que a
alma vive não seria possível modificar-lhes os pensamentos e as
ações no sentido desejado, as Forças Superiores tratam de inspirar uma mudança de ambiente, uma vez que tal mudança possa
determinar a mudança necessária dos pensamentos e das ações
da alma. Verifica-se nesses casos uma transferência de localidade
de residência e com ela uma sensível mudança nos interesses e
proventos da alma, o que sempre sucede com o advento de certas dificuldades ao equilíbrio da vida, e isto sempre determina uma
elevação dos pensamentos da alma à Divindade, com apelos
constantes à melhoria de situação. Este processo usado pelas Forças Superiores tem dado os melhores resultados. Tem sido constatado que almas encarnadas que haviam olvidado de todo o uso
da prece à Divindade, por se sentirem inteiramente felizes sem
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ela, uma vez removidas de localidades passaram a sentir necessidade de se voltarem para a Divindade, num apelo que lhe dirigiram de ajuda e proteção para a sua sobrevivência. Tais apelos são
sempre atendidos pela Divindade, resultando então na continuidade do uso da prece pelas almas necessitadas, com o que conseguem construir uma nova situação de tranqüilidade e bem-estar.
O fato tem perfeita semelhança com a imagem seguinte. Se o
homem necessita de operar a mudança de determinada árvore já
bastante radicada no solo, ele deve contar com um período maior
ou menor de adaptação ao novo local do que pode suceder e
sempre sucede o enfraquecimento vital da planta. Esta vai lutar
então no novo local, tratando de lançar novas raízes a terra para
se alimentar, dado que as antigas ou foram amputadas ou se ressentiram com a mudança. Somente ao cabo de alguns meses ou
mesmo anos, a planta consegue restabelecer a sua vitalidade pela
adaptação ao novo local. Com seres humanos sucede um fenômeno semelhante, se bem que em regra, quase todos apreciem
as mudanças de localidade. A depressão que sempre ocorre nestes casos sempre resulta em benefício das almas encarnadas, pelo
fato de recorrerem com empenho à Divina Providência em busca
de proteção e ajuda. Com o tempo, estas almas se habituam a
orar diariamente à Divindade e aí constroem então um novo tipo
de vida bem mais útil do que o anterior pela sua ligação constante
com a Divindade.
Isto posto, deseja o Senhor Jesus abordar outro tema igualmente do interesse de todos os homens e mulheres deste fim de
século, que é a necessidade de cada qual oferecer a sua colaboração às Forças Superiores em favor da felicidade e bem-estar das
almas necessitadas do mundo espiritual. Existem nos planos do
além alguns milhares ou talvez milhões de almas que não recebem uma prece sequer do mundo terreno, em favor do crescimento da sua luz e do seu progresso. Isto sucede a todas as almas
que não deixaram parentes na Terra, e também a muitas que os
deixaram, os quais, entretanto, as esqueceram. Roga então o Senhor Jesus às pessoas de boa vontade que incluam nas suas orações diárias uma prece dedicada às almas necessitadas do mundo
espiritual, o que representará uma grande alegria para essas almas
necessitadas. Já sabem as pessoas de boa vontade que todas as
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suas preces assim oferecidas as beneficia igualmente, porque a
Sabedoria Divina estabeleceu esta participação das almas em todas as suas preces. As preces dedicadas às almas necessitadas se
desdobram de tal maneira que podem beneficiar ao mesmo tempo milhares de almas no mundo espiritual em igualdade de condições, beneficiando igualmente as almas que ás proferiram na Terra.
É interessante registrar esta particularidade estabelecida pela
Sabedoria Divina. Se uma prece dirigida a uma alma desencarnada
poderia produzir, digamos, dez onças de luz espiritual para essa
alma, e outras tantas para a alma, que orou, uma vez esta prece
oferecida a milhares de almas necessitadas, cada uma receberá
igual quantidade de onças de luz, sem diminuição da parcela que
reverter em favor da alma que a proferiu na Terra. Admirai, estimados leitores, a grandeza da Sabedoria Divina em suas determinações.
Há lógica para o homem quanto ao que recebe da grandeza da Sabedoria
Divina; ignoramos, entretanto, a magnitude dessa grandeza.
Há no Espaço muitas Almas olvidadas pelos familiares, mas que contam com
a luz das vossas orações, prezado leitor!
Faça um pedido sensato à Divindade e seja confiante – nada jamais foi negado àquele que crê.
Todos os melhoramentos que serão implantados na Terra implicarão na
revisão de compromissos assumidos no Alto – um deles, indispensavelmente, é
manter o contato diário com a Divindade.
A reação da Natureza pelo seu próprio reestabelecimento proporcionará à
Terra novo teor de vitalidade em todos os reinos em seu bojo.
No novo estágio evolutivo do planeta, o refinamento vibratório será indispensável à evolução de sua população.
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
148 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 7-11-1971
Rio de Janeiro - Brasil
SELEÇÃO DAS ALMAS PELAS FORÇAS SUPERIORES – INFORMAÇÃO DA MAIOR IMPORTÂNCIA – O CURSO DA VIDA
HUMANA ESTÁ SUJEITO A VARIAÇÕES – O GRANDE VALOR
DAS DIFICULDADES E OBSTÁCULOS – ENCARNAÇÕES DE
RESGATE
AS FORÇAS SUPERIORES do mundo espiritual que dirigem e
superintendem a vida de todas as almas no solo terreno, muito se
tem empenhado em melhorar as condições da vivência humana,
com a implantação constante de novos processos em tudo quanto diz respeito à vida terrena. As Forças Superiores, assim designado o conjunto de Entidades altamente evoluídas do mundo espiritual, e que constituem a Divina Providência ou Providência
Divina, como a queiram chamar as almas que se encontram na
Terra. É, portanto, este luminoso conjunto de Entidades que seleciona as almas que devem descer ao solo terreno para uma nova
reencarnação, e estabelecem compromissos e obrigações a serem cumpridos por elas durante a sua vida terrena. Sendo muito
grande o número de almas desejosas de reencarnar uma vez mais,
as Forças Superiores estabelecem o critério a ser seguido neste
propósito. Esse critério obedece então a estes dois motivos ou
considerações: liberar a reencarnação das almas que se esforçaram no passado em dar cumprimento ao que no Alto prometeram ao descerem à Terra, visto se haverem empenhado em adquirir maior progresso espiritual, e, como segunda consideração,
a liberação das almas cujo estágio no mundo espiritual já exceda
de um século. As almas estagiárias há mais de um século, contudo, ainda ficam sujeitas a esta condição da maior importância para
poderem reencarnar: que não tenham sido desidiosas em sua úl-
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tima estada na Terra, tendo vivido uma vida inteiramente voltada
para os interesses materiais com menosprezo dos interesses do
Espírito. Como existem no Alto muitos milhares de almas nestas
condições, as Forças Superiores concedem prioridade de reencarnação àquelas almas que procuraram cumprir da melhor maneira os compromissos antes assumidos no mundo espiritual.
Deste modo é que permanecem no mundo espiritual muitas dezenas ou mesmo centenas de milhares de almas com mais de dois
e três séculos de desencarnadas, embora todas elas ansiosas por
uma nova descida ao solo terreno.
As Forças Superiores, preocupadas em facilitar o progresso
espiritual de todas as almas, liberam a encarnação daquelas que se
tenham demonstrado realmente interessadas em progredir em
sua última encarnação, para que novamente se esforcem no seu
adiantamento espiritual. Quanto as demais, aquelas que devam
aguardar nova oportunidade para descerem ao solo terreno, devem elas continuarem a freqüentar os cursos existentes no seu
plano, destinados a fortalecer e desenvolver a própria vontade de
crescer e progredir, para que possam utilizá-la quando novamente se encontrarem na Terra.
Esta informação deve ser recebida pelos leitores como da
maior importância para todas as almas encarnadas do presente,
entre as quais muitas existem desinteressadas da sua ligação com
a Divindade, sob a justificativa de que nada necessitam no momento para a sua felicidade. Se a vida assim lhes decorre no momento, um importante motivo existe para que estas almas coloquem o seu joelho em terra e agradeçam à Divindade tão feliz
situação e roguem a sua continuação ainda por muito tempo. Já
foi explicado pelo Senhor Jesus que a situação das almas encarnadas muito se assemelha à topografia do planeta, repartida em planícies mais e menos extensas, seguidas de constantes depressões
também mais e menos profundas, para se elevarem em várias
altitudes que logo decaem em novas depressões. Assim é também o curso de vida das almas encarnadas na superfície terrena. A
sucessão dos meses e dos anos pode proporcionar a mesma irregularidade em matéria de conforto e estabilidade, desde a tranqüilidade mais agradável de hoje a instabilidade e as lutas de amanhã pela própria sobrevivência, se isto se tornar necessário ao
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progresso moral e espiritual das almas encarnadas. Existe, porém,
um meio de poderem as criaturas adquirir determinado nível de
estabilidade com as menores variações possíveis, que é manterem-se em permanente contato com a Divindade pelo processo
já de todas conhecido. As almas que nisto se empenharem com
sinceridade e fé, sofrerão o menor número de abalos em sua estabilidade, precisamente porque o seu contato diário com a Divindade já demonstra o seu empenho em cumprir o mais fielmente possível, os compromissos assumidos no mundo espiritual
ao receberem permissão para descer à Terra.
É bom que saibam os leitores e todas as almas encarnadas,
que as dificuldades e obstáculos surgidos na vida de todos os seres
humanos tem uma grande importância em relação ao progresso
de cada um. Uma vida permanentemente tranqüila para o ser
humano, em determinadas circunstâncias, levá-lo-ia a esquecer
compromissos e obrigações assumidos no Alto perante as Forças
Superiores, cujo resultado seria o seu estacionamento na escala
do progresso evolutivo. Em tais circunstâncias necessário se torna colocar certos obstáculos no caminho desse ser humano, com
a finalidade de fazê-lo despertar as forças internas e sua dose de fé
para vencer os obstáculos. Despertadas as forças internas e a dose
de fé que o ser humano possua, os obstáculos se desfazem como
a nuvem, e o ser humano readquire a tranqüilidade perdida, agora
com maior dose de fé. O conhecimento deste processo utilizado
muito freqüentemente pelas Forças Superiores, tem o mérito de
despertar as almas adormecidas ao longo de uma vida tranqüila e
feliz materialmente entendida, mas de pouco ou nenhum proveito para o seu progresso espiritual. Disto se infere, por conseguinte, que as dificuldades e obstáculos defrontados pelas almas na
Terra tem por objetivo a sua maior felicidade espiritual, dado que
são elas que despertam as almas para a oração e o pedido a Divindade. Vencidas as dificuldades e obstáculos, o que sempre acontece, as almas terão galgado alguns novos degraus na sua escala
evolutiva, e por isso se hão de sentir muito felizes ao regressarem
ao mundo espiritual. Bem haja, pois, as dificuldades e obstáculos
surgidos na Terra na vida de todas as almas encarnadas. Bem haja
igualmente o empenho constante das Forças Superiores em ajudar por essa forma o progresso espiritual das almas encarnadas.
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Em seguida o Senhor Jesus deseja ministrar um esclarecimento
novo a todos os leitores desta Mensagem, que é o seguinte: – Muitas almas se encontram na Terra habitando corpos de certo modo
defeituosos, vários deles inspirando a compaixão das almas bem
formadas, que sinceramente lamentam esse fato. Outras muitas
criaturas, habitando embora corpos perfeitos, padecem de certa
deficiência mental que as impede, de enfrentar os problemas da
vida como tantas outras criaturas perfeitas. Quanto as criaturas
portadoras de defeitos físicos, todos já estais informados de que
se trata de almas que no Alto pediram ou aceitaram essa
encarnação denominada de resgate, a fim de eliminarem do seu
registro espiritual o que nele fora lançado em face de uma ou mais
vidas por essa alma vividas na Terra. Após certo período de estágio no mundo espiritual, as almas responsáveis por determinadas
infrações às leis divinas, inclusive cometidas por excesso de mando ou de comando na Terra, essas almas suplicam uma oportunidade de lavarem as manchas existentes no seu registro espiritual,
e então descem a Terra nas condições físicas que todos conheceis
e vos inspiram compaixão. Em vez de compaixão, porém, elevai
um pensamento à Divindade rogando bênçãos para estas almas,
com o que as ajudareis a vencer a prova recebida. Trata-se em
regra de almas fortes, valorosas, que faliram no passado, mas que
aceitaram ou pediram a encarnação atual para nela resgatarem
as faltas cometidas e que devem ter sido muito sérias para serem
resgatadas por essa forma.
Relativamente às criaturas mentalmente deficientes que também encontrais na Terra, denominadas débeis mentais, ficai certos de não ter havido nenhum descuido da Natureza ao lançar
esses filhos na Terra, nem isto tampouco pode ser atribuído ao
estado patológico dos pais. Estes filhos vieram ao mundo em tal
situação com a finalidade de resgatarem também determinada falta
cometida em vidas anteriores, a qual só pode ser resgatada no
solo terreno, visto como nenhuma pena existe no mundo espiritual. Vem as almas então a Terra para habitar corpos deficientes
sobretudo na parte cerebral, proporcionando as almas todos os
elementos de saúde física, para que não sofram fisicamente a sua
encarnação. Vede, estimados leitores, os cuidados da Divina Providência que são as Forças Superiores, em que a alma encarnada
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não padeça em sua saúde física enquanto na Terra. Sua deficiência
é apenas mental ou espiritual, porque assim deva ser para o fiel
cumprimento da sua pena. Não possuindo condições de raciocínio, estas almas estão na Terra como que prisioneiras da matéria,
o que não as impede de participar das alegrias que houver a sua
roda, embora não cheguem a compreender as tristezas. Ao fim
de sua presente encarnação, estas almas se recuperarão também
do passado faltoso que houverem construído.
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
149 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 13-11-1971
Rio de Janeiro - Brasil
DOZE A QUINZE MIL ENCARNAÇÕES CONTA A
HUMANIDADE ATUAL – DOIS TERÇOS PODERÃO ALCANÇAR NESTE SÉCULO SUA REDENÇÃO ESPIRITUAL – PRATIQUEM OS ENSINAMENTOS DO SENHOR – CURSO DAS VIBRAÇÕES EMITIDAS NA TERRA
A HUMANIDADE TERRENA deste fim de século é constituída
de almas que devem contar em média de doze a quinze mil
encarnações no solo terreno, onde tem vindo todo esse tempo
em busca de luz e progresso espiritual. Esse número de encarnações
vividas em todas as regiões do mundo terreno são mais do que
suficientes para que as almas presentemente encarnadas tenham
alcançado os conhecimentos e experiências necessárias a sua evolução neste mundo terreno. Em matéria de espiritualidade, porém, o progresso por elas alcançado ainda e insuficiente para atingir a ambicionada redenção, fato este reconhecido pelo Senhor
Jesus e pelas Forças Superiores. Também é reconhecida à deficiência dos ensinamentos espirituais ministrados na Terra até ao
século passado, visto como as religiões terrenas circunscreviam
os seus ensinamentos a uma linha inteiramente material, incapaz
de despertar nos adeptos o interesse pela vida espiritual.
O Senhor Jesus não deseja lamentar que assim tenham decorrido os séculos e milênios que assistiram as numerosas
encarnações das almas que ora aqui se encontram, considerando
que tudo chega a seu tempo para bem de todos os seres humanos. Por isso é que foi determinada no Alto à vinda do Senhor
Jesus à Terra, desta vez em Espírito, para impulsionar com Sua
palavra e Seus conselhos e ensinamentos o progresso moral e
espiritual. Já foi dito pelo Senhor em Mensagem anterior que cerca de dois terços das almas encarnadas neste século, podem al-
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cançar perfeitamente a sua redenção espiritual em relação a esta
escola terrena, assim se decidam a aceitar e praticar os ensinamentos
trazidos a Terra pelos mensageiros do Senhor, e também pelos que
constam destas Mensagens de Jesus. Um pequeno esforço por
parte das almas presentemente na Terra poderá conferir-lhes aquele grau espiritual tão ambicionado por todas elas quando se encontravam no Alto em preparativos para descer ao solo terreno.
Esse esforço, deseja o Senhor esclarecer, não importa em nenhum exercício físico que possa trazer a menor fadiga ás almas
encarnadas, mas apenas consiste em se voltarem diariamente para
a Divindade por meio da oração e meditação na hora de se entregarem ao repouso noturno. Esse é o único esforço necessário
às almas que cumprem na atualidade mais uma de suas milionésimas encarnações só no solo terreno, mediante o qual terão em
breve, isto é, ao concluírem a sua presente estada na Terra, a
agradável surpresa de receberem no mundo espiritual aquele galardão que o Senhor reserva a todas as almas que tiverem conseguido a sua redenção espiritual. Já referiu igualmente o Senhor que
vai necessitar de muitos milhares de almas devidamente preparadas para servirem de Guias espirituais das almas que no Alto se
preparam para descer mais uma vez à Terra, e muito contente
ficaria o Senhor em poder contar com as almas que forem regressando desde agora ao mundo espiritual.
Poderá parecer a alguns leitores destas Mensagens que a circunstância de uma alma se voltar diariamente para a Divindade,
não possa importar só por si no seu perfeito encaminhamento
espiritual. O Senhor Jesus esclarece a propósito que a prece noturna de uma alma a coloca em ligação direta com a Divindade,
estabelecendo como que um fio luminoso do seu coração ao coração da Divindade, através do qual passará a receber conselhos e
inspiração de que todas as almas necessitam para o bom
encaminhamento dos seus passos na Terra. Desta ligação permanente com a Divindade resultará o afastamento de vários escolhos do seu caminho, nele colocados precisamente para levar a
alma a apelar a Divindade. Se esse apelo vier sendo feito diariamente na hora do repouso noturno, necessidade não haverá, por
conseguinte, dos escolhos que lhe impediriam a marcha tranqüila,
havendo então condições de maior bem-estar e felicidade enquan-
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to na Terra. No dia em que a humanidade se capacitar do valor da
prece diária à Divindade, certo é que desaparecerão do caminho
das almas numerosas dificuldades e obstáculos que tornam a vida
menos feliz. Nesse dia a vida terrena será uma continuidade de
paz e alegrias, proporcionando a todas as criaturas humanas um
grande prazer de viver. Os conselhos e ensinamentos grafados
nestas Mensagens do Senhor como objetivo da NOVA ORDEM
DE JESUS, uma vez aceitos e compreendidos pelas almas encarnadas em todas as latitudes da Terra, são suficientes para operar,
primeiro, a elevação da categoria dos pensamentos de todos os
seres humanos, e em conseqüência, a elevação substancial da vida
em todos os setores.
O Senhor Jesus se entristecerá se alguma das almas encarnadas, isto é, alguns homens e mulheres, dentro do seu livre arbítrio
de pensar e agir, vierem a subestimar o valor de tudo quanto o
Senhor Jesus mandou enfeixar neste volume, para melhor continuarem a viver uma vida repleta de materialidade para satisfazerem os prazeres do corpo. Isto muito entristeceria o Senhor Jesus, ainda pelo fato de desligar essas almas do conjunto atual da
humanidade terrena, por falta das necessárias condições para poderem acompanhar esta onda de vida. Por isso o Senhor Jesus
deixa aqui um apelo a essa categoria de almas, esclarecendo-as
que não foi essa a disposição demonstrada por elas no mundo
espiritual ao se empenharem em conseguir a necessária permissão das Forças Superiores para descerem mais de uma vez ao
solo terreno. Leiam, pois, e releiam seguidamente os esclarecimentos do Senhor Jesus enfeixados neste volume, na certeza de
que a cada nova leitura novas luzes encontrarão na palavra do
Senhor. E quando alguma dúvida de interpretação porventura surgir, dirijam um apelo mental ao Senhor e logo receberão o sentido
exato da dúvida surgida.
A propósito, o Senhor Jesus deseja esclarecer todas as almas
encarnadas acerca da facilidade de que todas dispõem para se dirigirem ao Senhor Jesus, a respeito de quanto possam necessitar
para o seu esclarecimento. O Senhor Jesus informa a propósito
que o éter que circunda e interpenetra o planeta constitui ao mesmo
tempo um registro dos fatos e acontecimentos verificados no solo
terreno, mas igualmente um veículo de comunicações mentais de

NOVA ORDEM DE JESUS

371

rara perfeição. Assim, se uma ou muitas almas encarnadas tiverem necessidade de um esclarecimento do Senhor Jesus, emitam
uma vibração mental nesse sentido, a qual o Senhor receberá prontamente através do éter e prontamente a responderá pelo mesmo veículo em direção à fonte emissora. É através do éter que
circunda e interpenetra o planeta, que todas as almas se comunicam, tanto as que vivem no solo terreno como as desencarnadas
no mundo espiritual. Uma vez conhecido o processo deste tipo
de comunicações, as almas que nele se exercitarem poderão emitir
e receber constantes mensagens do mundo espiritual, com o que
tornarão bem mais agradável a sua permanência na carne. O processo em detalhe é o seguinte: – Uma alma emite uma vibração
mental na Terra – um pensamento – seja em que direção for, tanto a uma alma afim do mundo espiritual, como a uma Entidade
protetora, inclusive ao Senhor Jesus, essa vibração encontra nas
ondas etéricas o seu perfeito veículo que a conduz ao ponto
mentalizado pela fonte emissora. O alvo visado pela mente emissora recebe instantaneamente o conteúdo da vibração emitida
com a clareza do mais perfeito serviço de comunicações existente na Terra. Recebendo a vibração emitida pela alma encarnada,
esta será instantaneamente atendida através das mesmas ondas
etéricas seja ela um pedido de ajuda, de socorro ou de esclarecimento. Por isto o Senhor Jesus declara que atenderá prontamente a todas as almas que necessitem de algum esclarecimento acercado conteúdo destas Mensagens ou de outro assunto que necessite de esclarecimento.
Vede pelo que aí fica, estimados leitores, como o Senhor Jesus,
embora investido pelo Pai Celestial da enorme responsabilidade
de governar e conduzir perto de dez bilhões de almas em evolução no ciclo terreno, ainda se dispõe a esclarecer individualmente
a todas as que para Ele apelarem para algum esclarecimento. E
por que faz isto o Senhor? – poderá alguém se lembrar de indagar.
O Senhor Jesus esclarece a propósito que isto faz parte da Lei do
Amor, a lei que deve inspirar e governar a vida de todas as almas
do Universo. É apoiado na lei do amor por conseguinte, que o
Senhor encontra tempo e se dispõe a atender os milhões de pedidos que Lhe sejam dirigidos pelas almas encarnadas para seu melhor esclarecimento. É a lei do amor que une e fortalece os laços
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de fraternidade em todos os planos do mundo espiritual onde vivem muitos milhões de almas, unindo-as igualmente aquelas que
se encontram na Terra. É a lei do amor que leva as Entidades
evoluídas a se aproximarem dos enfermos do corpo ou da alma
nos hospitais e casas de saúde da Terra, tudo fazendo para minorar-lhes o sofrimento segundo as suas possibilidades. É a lei do
amor, ainda que, se utiliza das preces elevadas pelas almas de boa
vontade e caridosas, para amenizar sofrimento e dificuldades que
embaraçam a felicidade, a paz e o bem-estar de todas as almas
encarnadas no solo terreno.
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NO
VA ORDEM DE JESUS
NOV
150 a MENSAGEM DE ENSINAMENTOS ESPIRITUAIS

Ditada pelo Apóstolo Thomé
Em 14-11-1971
Rio de Janeiro - Brasil
INCREMENTAÇÃO DO CULTO A DIVINDADE PARA MAIOR BEM E FELICIDADE DOS SERES HUMANOS – SUGESTÃO
DO SENHOR AOS DIRIGENTES RELIGIOSOS – VOLUME
RIQUÍSSIMO DE ENSINAMENTOS – INSTITUIÇÕES DA NOVA ORDEM DE JESUS
O SENHOR JESUS conclui com esta Mensagem a longa série
iniciada em junho de 1970 com a finalidade de divulgar na Terra
um volume de conselhos e ensinamentos espirituais destinados a
ajudar o progresso de todas as almas que se encontram encarnadas no solo terreno. A deliberação do Senhor em ditar esta longa
série de Mensagens nasceu da observação realizada em todas as
regiões do planeta, onde o culto à Divindade deve ser incrementado
para o maior bem e felicidade de todas as criaturas humanas. Não
vejam os leitores destas Mensagens o menor sentido de censura
às organizações religiosas existentes na Terra, porque tal não foi a
intenção do Senhor ao fazer as referências que aqui ficam, aos
ensinamentos ministrados aos homens e mulheres com a finalidade de os orientar no caminho da religiosidade. A propósito deseja
o Senhor Jesus esclarecer os dirigentes religiosos que, se determinados ensinamentos religiosos cabiam no estado evolutivo dos
homens e mulheres de há seis e oito séculos, não mais se enquadram neste século em face do progresso evolutivo alcançado pelas
almas encarnadas, após suas numerosas encarnações pretéritas.
Há, por conseguinte, que reformular a base de todos os ensinamentos,
se as organizações religiosas pretenderem continuar a orientar as
almas que estão chegando à Terra e de muitas que já aqui se encontram.
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Sugere o Senhor Jesus aos dirigentes religiosos uma leitura
atenta das Mensagens que constituem o presente volume, anotando os pontos principais referidos pelo Senhor acerca do ensino religioso, com os quais poderão erigir um novo corpo de doutrina à base do Espiritualismo, na certeza de que essa nova doutrina empolgará todas as almas encarnadas do presente e do futuro.
Se, entretanto, resistência houver à execução da reforma doutrinária sugerida pelo Senhor Jesus, sob o fundamento de que não
será possível reformar princípios estabelecidos há quase dois milênios, nesse caso tranquilizem-se os dirigentes religiosos do presente, e se disponham a ceder o posto a outros elementos mais
atualizados que já desceram à Terra para esse fim. O progresso
moral e espiritual da humanidade terrena está requerendo a instituição de princípios condizentes com o grau evolutivo já alcançado pela imensa maioria das almas presentemente encarnadas para
que na existência do purgatório e do inferno é letra morta. O
presente volume, ditado pelo Senhor Jesus, é riquíssimo de
ensinamentos destinados a orientar convenientemente as almas
encarnadas acerca do futuro que a todas aguarda no mundo espiritual, onde jamais ouvirão falar daqueles dois estágios criados pelas religiões. Reconhece o Senhor Jesus que em tempos idos, quando o progresso espiritual da humanidade apenas se iniciava, e era
necessário conter possíveis excessos de certas criaturas na infração às leis divinas, a ameaça do purgatório e do inferno terão sido
benéficas; na era presente, porém, é necessário usar de toda a
verdade nos ensinamentos religiosos, tal como faz o Senhor Jesus
ao longo do presente volume e do anterior.
O desejo do Senhor, já manifestado em Mensagem anterior é
que estes dois volumes venham a ser traduzidos em todos os idiomas e difundidos em todas as nações da Terra para conhecimento das suas populações. Acredita o Senhor que estes volumes venham a ser de tal maneira procurados em todo o mundo terreno,
que as editoras que tomarem a seu encargo editá-los, alcançarão
um êxito altamente compensador, pelo bem que proporcionarão
às suas populações. E para que um volume alcance o desejado
êxito, deve ter sua edição bem cuidada e bem revista, de maneira
a ser devidamente compreendido pelos leitores.
A NOVA ORDEM DE JESUS instituída no Brasil, justifica-se
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pela circunstância de residir neste grande e belo país o instrumento mediúnico que o Senhor encontrou em condições de receber
esta série de Mensagens, e as instruções necessárias à criação e
instalação da Sua NOVA ORDEM, que o Senhor Jesus deseja ver
estendida a todas as regiões da Terra. Não pensa o Senhor Jesus
em fundar templos religiosos por aí afora para receberem as
populações que forem ingressando nesta NOVA ORDEM de ensinamentos. O pensamento e o desejo do Senhor a este respeito, é
que se organizem instituições com a finalidade de propagar os
ensinamentos e conselhos enfeixados nestes volumes onde os interessados possam comparecer semanalmente para ouvir a leitura de uma Mensagem e os comentários que os mais capazes possam produzir, para a melhor compreensão do auditório. Essas instituições poderão denominar-se por exemplo, “Centros Espirituais da Nova Ordem de Jesus”, ou “Grupos de Estudos da Nova
Ordem de Jesus”, podendo coexistir, vários, numerosos mesmo,
nas localidades mais populosas.
E aqui antecipa o Senhor que Seus emissários estarão presentes em qualquer parte onde existam as instituições aqui mencionadas, com o duplo objetivo de prestigiarem as suas reuniões, e
também de ajudarem a cura das pessoas enfermas que comparecerem. Para este objetivo recomenda o Senhor Jesus a organização do seguinte ritual nessas instituições: – Haverá uma reunião
de explicação doutrinária de duração aproximada de duas horas
há parte da noite, para leitura de uma Mensagem e respectivos
comentários para melhor compreensão do publico. Tal reunião
se iniciará e encerrará com uma prece ao Senhor Jesus rogando a
Sua benção para todos os presentes. Haverá então outra reunião
que se denominará reunião de tratamento a ser realizada preferivelmente na manhã de domingo, a qual comparecerão as pessoas
enfermas previamente autorizadas pela direção da reunião, cujo
número não deverá ultrapassar de seis pessoas. Estas pessoas sentar-se-ão em fila lateral no mesmo banco, tendo à frente e na
retaguarda outro banco com igual número de pessoas de boa saúde, voltadas para as pessoas enfermas. Se o número de pessoas a
tratar for constituído de elementos do sexo masculino, os grupos
auxiliares – na frente e retaguarda – devem ser também de pessoas do mesmo sexo. Quando se tratar de tratamento de elemen-
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tos do sexo feminino, os grupos auxiliares devem ser também do
mesmo sexo.
Abrindo essas reuniões elevar-se-a uma prece ao Senhor Jesus
rogando a graça de Sua bênção para o grupo de pessoas em
tratamento, na certeza de que o pedido será prontamente atendido pelo Senhor. Note-se que nas reuniões espirituais ou de tratamento sob a égide da NOVA ORDEM DE JESUS não devem ser
permitidas incorporações de Entidades, embora estejam presentes pessoas portadoras de índices mediúnicos, a fim de não
pertubarem a corrente magnética estabelecida pelos mensageiros do Senhor. As reuniões de tratamento espiritual acima mencionadas, devendo tratar a vez de pessoas do mesmo sexo, poderão ser realizadas duas no mesmo domingo com o intervalo de
meia hora para o sexo oposto, isto pela razão de terem de ser
diferentes as correntes magnéticas para cada sexo. Terminada assim a primeira reunião de tratamento que não deverá exceder de
trinta minutos, far-se-á um intervalo de trinta minutos para dar
início a segunda reunião para tratar de pessoas de sexo diferente.
É necessário que haja um número de auxiliares a frente e retaguarda dos enfermos, sempre igual ao número de pessoas em
tratamento e do mesmo sexo, para a firmação de uma corrente
homogênea. Agora o processo de indicação dos enfermos.
Nas reuniões denominadas de ensinamentos espirituais, os assistentes poderão apresentar nome, idade, sexo e domicílio de
pessoas necessitadas de tratamento, os quais serão registrados
num livro apropriado para esse fim. A direção dos trabalhos autorizará o comparecimento de três, quatro ou seis dessas pessoas
no dia determinado, segundo o número de auxiliares de que disponha para formar a respectiva corrente. Os auxiliares que se
colocarem à frente das pessoas em tratamento ficarão voltados
para as mesmas, assim como as que se colocarem à retaguarda.
Fica assim a direção dos trabalhos ciente de que necessita de dois
auxiliares para cada pessoa a tratar, e também de que um tratamento será bastante para cada pessoa enferma.
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FIM DAS MENSAGENS

O Senhor Jesus, por Seus mensageiros se incumbirá de concluir a cura do enfermo em seu próprio domicílio.
Esta deliberação do Senhor Jesus de atender às necessidades
de tratamento das pessoas enfermas nas instituições que surgirem na Terra em face da Sua NOVA ORDEM, tem a finalidade de
ajudar o restabelecimento da saúde de numerosas pessoas que
não podem consultar médico devido a sua carência de recursos.
Isto não quer dizer que não sejam atendidas também as pessoas
de recursos, uma vez associadas das mencionadas instituições,
cooperando, por conseguinte, para que as instituições possam
atender as pessoas necessitadas. Aqui ficam as instruções do Senhor Jesus no sentido de que esta NOVA ORDEM possa realizar
na Terra o maior serviço em favor da alma e do corpo de toda a
humanidade terrena. Ao vosso inteiro dispor na Terra e no Espaço, onde quer que me chameis,
JESUS DE NAZARETH
“MINHA MISSÃO DIVINA NÃO TEM TERMO”
A aceitação dos Conselhos do Senhor Jesus nestas Mensagens é suficiente
para sua elevação espiritual (confira a Mensagem 149) - na dúvida, através do
éter, que é o fio de ligação com o Alto, emita um pedido mental ao Senhor.
As disposições para o tratamento de cura devem ser observadas conforme
essa última Mensagem. Verifique também as Instruções (I FIs) no fim.
Para a fundação de Centros ou Grupos de Estudos da N. O. de Jesus,
complementem os esclarecimentos com as Instruções (I FIs) a seguir.
Às pessoas despreocupadas com a vida espiritual é aconselhado reler a
Mensagem n° 148.
Estas Mensagens do Senhor Jesus são uma materialização, entre nós, do
desejo do Pai Celestial.
– Grato, Senhor Deus, todos Te Amam!
– Grato, Divino Mestre, por alcançar-nos tamanha Graça

Daquele a Quem Vos enviou!
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DIAMANTINO COELHO FERNANDES
- Dados biográficos 1894 - 1973
- Nasceu em San Fins do Passos do Ferreira, Porto, Portugal;
- Filho de Basílio Fernandes e Anna Coelho;
- Emigrou para o Brasil, onde trabalhou em livrarias e escreveu para vários jornais do Rio, Recife e São Paulo;
- Casou-se com Anna Dulce Barros de Miranda, dando-lhe
cinco filhos: Isard, Abiel, Amyld, Dylma e Ibero.
- Foi Vice-Presidente da Tenda Espírita Mirim, onde fundou
seu órgão oficial “O Caminho”; tendo promovido, nesta Tenda, o
I Congresso Brasileiro de Espiritismo de Umbanda;
- Criou a União Espírita Brasileira de Educação e Assistência
(U.E.B.E.A.);
- Fundou a Faculdade de Estudos Psíquicos, e criou o Curso
de Educação Mental;
- Fundador sócio-proprietário, sócio benemérito da Associação Brasileira de Propaganda (A. B. P.);
- Organizou a “Casa do Irmão Thomé” (C.A.D.I.T.), e orientou a Cruzada Espiritual Feminina;
- Recebeu telepática e psicograficamente a série de Obras da
Grande Cruzada de Esclarecimento; a Nova Ordem de Jesus em
dois volumes, e outras valiosas obras de luminosas Entidades;
- Colhido num acidente numa Quinta-feira Santa foi sepultado
em 20-4-1973, Sexta-feira da Paixão.
- Pouco antes do seu passamento, organizou, por determinação do Senhor de Nazareth, a NOVA ORDEM DE JESUS. Organização Espiritualista, Beneficente e Cultural, com orientação
do Apóstolo Thomé, o qual ditou as principais instruções da Constituição em 22-2-1970 (personalid. jurid. em 29-3-1972), no “Posto de Serviço Espiritual do Irmão Thomé” na sede da NOVA ORDEM DE JESUS.
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concessão da faculdade psicográfica. Grande problema para o Alto.
Das três almas enviadas apenas uma foi aproveitada como intermediária. Abolição da indumentária eclesiástica ......................278
132a. Mensagem - Desentendimento entre duas correntes
religiosas na Europa. Fato inadmissível pelas Forças Superiores.
Apelo do Senhor aos respectivos dirigentes. Palavras esclarecedoras do Senhor sobre confissão e comunhão: duas práticas
obsoletas
..................................................................................................283
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133a. Mensagem -Tudo está acontecendo para o bem de todas as almas encarnadas. Palavras esclarecedoras do Senhor. Características da vida universal. A vida das almas é infinita. Uma fórmula do Senhor.........................................................................288
134a. Mensagem - Reparos necessários á estrutura física da
Terra. Transformação das áreas improdutivas em campos
agrícolas.Vibrações de solidariedade dos planetas amigos. Cooperação eficiente da Terra a um planeta vizinho............................293
135a. Mensagem - Predominância do sentimento materialista
sobre o espírito religioso. Necessidade de uma reforma substancial nos ensinamentos religiosos. Só a Divindade possui poderes
para perdoar. Outros dirigentes religiosos empreenderão as reformas necessárias...................................................................298
136a. Mensagem -A Terra se transformará num estágio agradável. Limpeza espiritual no solo terreno. Desenvolvimento de
faculdades mediúnicas pelas almas que estão chegando. O sentido
material e mental da vida humana.............................................303
137a. Mensagem - Alguns milhões de almas podem alcançar a
redenção ainda neste século. Uma nova encarnação demorará
séculos. Sigam os ensinamentos do Senhor. Palavras do Senhor
aos dirigentes religiosos do Ocidente.......................................308
138a. Mensagem - Novos instrumentos tecnológicos surgirão
na Terra. Aparelho individual de voar. Também surgirá o avião movido a energia atômica. Ainda a suspensão dos aviões no ar. Fim
dos choques ferroviários..........................................................313
139a. Mensagem - Santificação hoje mais fácil que no passado.
O advento do Espiritismo veio facilitar o intercâmbio espiritual. A
partida dos entes queridos dos lares terrenos. Uma explicação do
Senhor Jesus..............................................................................318
140a. Mensagem - Não há tempo a perder. O que pode acontecer às almas que não oram. Deveres religiosos importantes.
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Entidade religiosa em organização no mundo espiritual com sede
provável no Brasil ......................................................................323
141a. Mensagem - Condições ambientes mais favoráveis.
Condensação vibratória em benefício do planeta. Verdadeiro princípio de sabedoria ao alcance de todos. A reencarnação como
uma graça divina. Palavras do Senhor aos pais...........................328
142a. Mensagem - Tudo é vibração no Universo. Há dois planetas mais novos que a Terra. Lamentável a existência de almas
subversivas. Mas isto terminará breve e definitivamente. Deixarão
a Terra para sempre..................................................................333
143a. Mensagem - Outra devia ser a situação de muitas almas
em face de seus conhecimentos milenares. Certo adormecimento
na maioria. Ignorância dos dirigentes religiosos. Um apelo do Senhor aos seus leitores...............................................................338
144a. Mensagem - Todas as almas viventes na Terra procederam de mundos inferiores. É tempo de concluir o curso. Mesma
geração de há dois milênios. O terrível problema. História de um
industrial....................................................................................343
145a. Mensagem - A ajuda do Senhor às almas encarnadas.
Chegaram os tempos. Necessário modificar antiga maneira de
pensar. Motivos da vivência terrena. Mandamento evangélico. Apelo aos dirigentes religiosos. Corno ouvir o Senhor...................348
146a. Mensagem - Ação das almas espiritualmente elevadas.
Tudo acontece a seu tempo. Grandes idéias flutuam no ambiente.
Necessidade da meditação. Incremento da arte musical, poesia,
belas artes, engenharia, mecânica e medicina..........................353
147a. Mensagem - Novo estágio evolutivo na Terra. Refinamento vibratório. Cada vez mais necessária a ligação com a Divindade. O toque da Divina Providência. Orem pelas almas necessitadas pede o Senhor Jesus.................................................358
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148a. Mensagem - Seleção das almas pelas Forças Superiores.
Informação da maior importância. O curso da vida humana está
sujeito a variações. O grande valor das dificuldades e obstáculos.
Encarnação de resgate ............................................................363
149a. Mensagem - Doze a quinze mil encarnações conta a
humanidade atual. Dois terços poderão alcançar neste século sua
redenção espiritual. Pratiquem os ensinamentos do Senhor. Curso das vibrações emitidas na Terra...........................................368
150a. Mensagem - Incrementação do culto a Divindade para
maior bem e felicidade dos seres humanos. Sugestão do Senhor
aos dirigentes religiosos. Volume riquíssimo de ensinamentos. Instituições da NOVA ORDEM DE JESUS....................................373
- Instruções para o Funcionamento das Instituições Irmanadas
à Central da Nova Ordem de Jesus................................4 (anexos)
SEJA UM DOS MENSAGEIROS DAS FORÇAS SUPERIORES!
Ajude a divulgação dos livros da Grande Cruzada, pelos meios ao seu alcance!

