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NOSSA AGENDA
 “BRASIL, CORAÇÃO DO MUNDO, PÁTRIA
DO EVANGELHO”
 VISÃO UNITÁRIA DO TODO
 EVOLUÇÃO E EVANGELHO
 PROBLEMAS
ATUAIS:
TERRORISMO,
VIOLÊNCIA URBANA, MISÉRIA, DROGAS...
E AGORA? A FUNÇÃO DO BRASIL NA
NOVA ERA.

I - BRASIL, CORAÇÃO DO
MUNDO, PÁTRIA DO EVANGELHO
“Brasil, terra prometida
da nova revelação, terra
escolhida para a primeira
compreensão, terra
abençoada por Deus para
a primeira expansão de
luz no mundo!” (Frag. de
Pensamento e de Paixão,
Cap. Apresentação)

BRASIL, CORAÇÃO DO MUNDO,
PÁTRIA DO EVANGELHO
 As primeiras revelações sobre o destino espiritual do
Brasil vieram exatamente de Ubaldi, em 1934.
 A incomparável obra de Humberto de Campos,
recebida por Chico Xavier, veio a confirmá-las em
1938.

BRASIL, CORAÇÃO DO MUNDO,
PÁTRIA DO EVANGELHO - 2
 “Eis o que Sua Voz pede, primeiramente ao Brasil,
escolhido para a primeira afirmação destes princípios
no mundo. E esta afirmação deve ser um imenso
amplexo de amor cristão. Será a primeira centelha de
um incêndio que nos deve inflamar de bondade para
dissolver o gelo de ódio e rivalidade que divide,
esfomeia e atormenta o mundo.Gúbio (Itália), na
noite de 12 de fevereiro de 1934”
(Idem, cap. Programa)

BRASIL, CORAÇÃO DO MUNDO,
PÁTRIA DO EVANGELHO - 3
 Aliás, na citada obra do Chico há inclusive uma
profecia sobre a vinda de Ubaldi para o Brasil:

 “Novos inspirados da Úmbria virão
fundar os refúgios amenos da piedade
cristã.” (pag. 229)

BRASIL, CORAÇÃO DO MUNDO,
PÁTRIA DO EVANGELHO - 4
 Em 1951, exatamente no encontro entre Ubaldi e
Chico, na residência deste último, em Pedro
Leopoldo, temos nova menção ao destino de nosso
país – dessa vez com a presença dos dois
missionários!

BRASIL, CORAÇÃO DO MUNDO,
PÁTRIA DO EVANGELHO - 5
 “O Brasil é verdadeiramente a terra escolhida para berço
desta nova e grande idéia que redimirá o mundo.”
(Mens. de Sua Voz Recebida por Ubaldi)
 “Avança... Cristo em nós, conosco, por nós e em nosso
favor, é o Cristianismo que precisamos reviver à frente
das tempestades, de cujas trevas nascera o esplendor do
Terceiro Milênio...”
(Francisco de Assis/Chico Xavier)

BRASIL, CORAÇÃO DO MUNDO,
PÁTRIA DO EVANGELHO - 6
 Em 1955, em Profecias, novo chamado:
 "Somos todos chamados a colaborar numa obra
imensa. (...) Hoje o Brasil foi escolhido. Espera-se
agora se aceitará ou não.” (Profecias – Gênese da
II Obra)

BRASIL, CORAÇÃO DO MUNDO,
PÁTRIA DO EVANGELHO - 7
 “Se ele compreender, a salvação será primeiramente
sua. Quem deseja ter uma missão, deve mostrar-se
digno dela.” (Profecias, Cap. IV – Os Tempos são
Chegados – A Salvação do Mundo)

BRASIL, CORAÇÃO DO MUNDO,
PÁTRIA DO EVANGELHO - 8
 “Eis a atual posição do Brasil na História. A vida lhe
oferece uma função a executar, a qual faz parte de
seu plano de expansão e de evolução do planeta. É
um oferecimento, é a investidura de uma grande
missão. Cabe agora ao povo brasileiro corresponder
ao oferecimento, compreendendo-o e aceitando-o.
Os momentos históricos jamais se repetem idênticos
e esses oferecimentos não são feitos duas vezes.
Perdida uma oportunidade, ela não volta mais.”
(Profecias – Cap V – Função Histórica do Brasil
no Mundo)

BRASIL, CORAÇÃO DO MUNDO,
PÁTRIA DO EVANGELHO - 9
 Em 1966, dias 12 e 13 de Março, em Brasília, a oferta
solene da Obra ao Brasil e à América Latina...

BRASIL, CORAÇÃO DO MUNDO,
PÁTRIA DO EVANGELHO - 10
“Hoje se realiza a passagem do projeto das mãos do
projetista para as dos construtores. O primeiro terminou
sua parte e vai-se embora. Este momento é o da entrega
do projeto. É isto que estamos fazendo, juntos, aqui em
Brasília. Hoje é o dia desta entrega. Desde este momento,
a Obra entra em sua nova fase, que se desenvolverá
paulatinamente, como ocorreu no início, para continuar em
seu novo ciclo. Temos, assim, dois movimentos opostos: o
autor se retrai, afasta-se e desaparece, seguindo noutro
lugar o seu destino; a Obra, como um feto acabado de
nascer, toma vida. própria e começa, por sua conta, a
caminhar pelo mundo.”

BRASIL, CORAÇÃO DO MUNDO,
PÁTRIA DO EVANGELHO - 11
“Os senhores, a quem hoje falo, são os operários aos
quais a Obra está confiada. E por isso que estamos aqui
reunidos. Este encontro tem um importante significado,
exatamente pelo fato de que nele se realiza esta nossa
oferta, neste lugar e momento. Trata-se de passar das
mãos do compilador às dos seus herdeiros espirituais.
Oferta gratuita, para o bem de quem a recebe. Isto
acontece em Brasília, Capital do Brasil, no coração do
continente sul-americano. Como diz o título da
conferência, esta é a nossa oferta simbólica ao Brasil e
aos povos da América Latina. (Um Destino Seguindo
Cristo – Cap. XIII)

MAS...
No meio do caminho tinha uma pedra!

O QUE ACONTECEU?

MAIS DE 500 MIL PESSOAS
MORRERAM NO BRASIL, ENTRE
1991 E 2000, VÍTIMAS DA
VIOLÊNCIA URBANA

Fonte: http://www.ppu.org.uk
Peace Pledge Union – Ago/2004

COMO ATINGIREMOS A CONDIÇÃO
DE PÁTRIA DO EVANGELHO?

“Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus
pequeninos irmãos, a mim o fizestes.” (Mateus, 25:40)

PARECE QUE O MAL PROSPERA...
 “Segundo um relatório sobre Prostituição Infantil
produzido pela ONU, em 2001, o Brasil ocupa o
primeiro lugar em prostituição infanto-juvenil na
América Latina e o segundo no mundo. São mais de
500 mil meninas e meninos se prostituindo país
afora...” (Fonte: Unicef Brasil)

COMO ESTAMOS EM RELAÇÃO À
MISSÃO RECEBIDA?






Por que essa sensação de que o mal prospera?
Que fazer para mudar este estado de coisas?
Por onde começar?
Poderá o Evangelho ajudar o país a vencer seus desafios?
Poderá ainda o Brasil vir a ser a Pátria do Evangelho?

II - Visão Unitária do Todo

Que fareis, em nome da civilização
e do progresso, para que os ideais
não virem sonhos?”
(“A Grande Síntese”, Cap. 84)

Conceitos Iniciais
 Monismo - Uma única substância, uma única Lei
 Egocentrismo – “Eu Sou” x “eu sou”
 LEI – o pensamento e a vontade de Deus
 “A Lei de Deus é a lei universal da vida, como
universais são as leis do mundo físico e dinâmico
que dela fazem parte.” (A Lei de Deus, cap.VI)

A Visão
“Eis como me apareceu a visão máxima do todo”...
 “Apareceu-me Deus como
uma esfera que envolve o
todo, isto é, como conceito
abstrato
de
esfera,
existente além do espaço e
cuja superfície está situada
no infinito.”
(O Sistema – Cap.I)

A Visão – 2
 “Eis então que a esfera a qual
chamamos de Tudo-UnoDeus, por representar Deus
como Unidade envolvendo o
todo, inicia um processo de
íntima elaboração, levando-a
a
uma
profunda
transformação.
 (...) Neste processo, Deus
multiplicou-se, como que se
dividindo num número infinito
de seres e no entanto
continuando uno.”
(O Sistema – Cap.I)

A Visão – 3
 “Assim, a Divindade, que era
unidade
diferenciada,
permaneceu igualmente una
também agora, em seu
terceiro momento, como
unidade orgânica.
 “Assim,
as
criaturas,
nascidas
desta
criação,
podem
imaginar-se,
em
representação antropomórfica, como tantas centelhas
em que quis dividir-se o
incêndio divino”
(O Sistema – Cap.I)

A Visão – 4
 “É evidente estarmos nos esforçando em dar uma
representação mental ao fenômeno, de forma
facilmente compreensível, mesmo sabendo que,
quanto mais nos avizinharmos da forma mental
humana, mais nos afastaremos da realidade toda
abstrata e espiritual do fenômeno. Mas temos de
fazer isso, porque a aceitação e a sorte de uma teoria
dependem, muitas vezes, da forma mais ou menos
facilmente compreensível e represen-tável, com que
seja exposta.”
(O Sistema, Cap.I)

A Visão - 5
 “Além disso, mister é ter presente, que quando
falamos de criação, não se trata ainda da criação de
nosso universo que conhecemos, mas de uma
originária criação, da qual derivou depois a atual.
Essa era de puros espíritos perfeitos, bem diferente
em toda sua qualidade, daquela em que nos achamos
atualmente situados. Esta virá depois, e veremos
como. Esses espíritos perfeitos que Deus tirou de
Sua própria substância, nela permaneceram fundidos
num só organismo unitário.” (O Sistema, Cap.I)

A Visão – 6
“Concetremos agora nossa atenção, focalizando
o nosso olhar nesta criação realizada “
 “Aqui Deus nos aparece como uma infinita multidão
de seres, isto é, uma multiplicidade de individuações
do ser, a qual não significa, de forma alguma,
fracionamento ou dispersão da unidade, porquanto as
criaturas surgiram todas organicamente coordenadas, funcionando de acordo com a Lei, ou seja,
com o pensamento de Deus, e a Ele todos se
subordinando, como centro do Sistema.”
(O Sistema, Cap.II)

Características da Criação Original
 “Imagem
e
Semelhança”
 Ordem
 Liberdade
 Egocentrismo Altruísta
 “Um por todos, todos
por um”
 Cada um com sua
função no Todo, e
todos perfeitos em sua
função
(perfeição
relativa)

Características da Criação Original – 2
A este estado mental de egocentrismo altruísta,
colaborativo e orgânico, estavam associados um padrão
vibratório e um nível de consciência (O Verbo estava com
Deus).

Atitude
Mental

Padrão
Vibratório

Nível de
consciência

A Visão – 7
“E então aconteceu que,
em sua liberdade, parte
dos espíritos (...) deixou-se
levar
a
preferir
um
egocentrismo egoísta. (...)
“Nem todos os espíritos se
rebelaram... uma parte
continuou na perfeição do
absoluto e a outra foi
formar
(...)
nosso
Universo.”
(Deus
e
Universo, Págs. 40/3)

Movimento Centrífugo
(de dentro para fora)
Egocentrismo
Altruísta e Orgânico

Movimento Centrífugo
(de fora para dentro)
Egocentrismo
Egoísta

Queda Dimensional – 1
“Enredado
no
processo
involutivo, o espírito sofre uma
transformação por contração
de dimensões, pela qual –
sendo
demolidas
as
qualidades
positivas
do
Sistema – também ele,
espírito, fica demolido, então
até à fase de energia.” (O
Sistema, Cap.IV)

Queda Dimensional – 2
“Continuando na mesma
direção ... Chega-se da
energia à fase matéria,
transformação
que
é
fenômeno já conhecido
da ciência moderna.” (O
Sistema, Cap. IV)

Queda Dimensional – 3
“ Dessa forma, o
estado de fusão
unitária se subverteu
no dissíduo
separatista...
(O Sistema, Cap. III)

A Visão – 7
“Assim esta visão se nos abre diante dos olhos, como
aquele gigantesco drama, ou seja a queda dos anjos.
Não foi uma queda em sentido espacial, mas demolição
de valores, inversão de qualidades, descida de
dimensões, ou contração de tudo isto, através de uma
progressiva inversão de valores positivos e originários,
até estarem todos transformados em sentido negativo.
Esta queda significa transformar gradativamente todo o
Sistema em Anti-Sistema. A descida foi gradual e se
prolongou até atingir a profundidade do abismo,
representada pela completa inversão de valores, ponto
em que o Sistema, com todas a suas qualidades,
resultou completamente invertido no Anti-Sistema, com
as qualidades opostas.” (O Sistema – C. III)

A Visão – 7
“Nesse trajeto, a luz se foi ofuscando até se tornar treva
completa, o conhecimento se tornar ignorância, a
liberdade do espírito se tornar escravidão na matéria, a
felicidade se tornar em dor, a vida se transformar em
morte, o bem em mal, a ordem orgânica do Sistema até
sua completa inversão no pólo oposto do ser, no fundo
da descida, no completo caos do Anti-Sistema.” (O
Sistema, Cap. III)

Resumo
Evolução ESPIRITUALIZAÇÃO
(+)

Involução
(-)

Evolução
(+)
ORGANICIDADE

INDIVIDUALIDADE

Involução
(-)

MATERIALIZAÇÃO

CICLO INVOLUÇÃO - EVOLUÇÃO
SISTEMA

INVOLUÇÃO
“Deus e
Universo”







Monismo




ANTI-SISTEMA

EVOLUÇÃO
“A Grande
Síntese”

EVOLUÇÃO
 Evolução é ...

 Construção de
Consciência
 Espiritualização
 Unificação
 Ordem
 Organicidade
 Altruísmo
 Colaboração
 União

X

INVOLUÇÃO
 Involução é ...

 Destruição de
Consciência
 Animalização
 Separação
 Caos
 Solidão
 Egoísmo
 Disputa

 Divisão

PRINCÍPIO DAS
UNIDADES COLETIVAS
 “Cada individualidade é composta de individualidades
menores, que são agregados de individualidades
ainda menores, até o infinito negativo; por sua vez, é
elemento constitutivo de individualidades maiores, as
quais são de outras ainda maiores, até o infinito
positivo”. (A Grande Síntese, Cap.27)

A GRANDE SÍNTESE E O
PROCESSO EVOLUTIVO

SUPER HOMEM

Animal
Energia

Átomo
Matéria
Reino Mineral

Vida

Homem

Sociedade/
Humanidade

Vegetal

ANTI -SISTEMA = UNIVERSO

SOCIOLOGIA E EVOLUÇÃO
BIOLÓGICA
 “As verdadeiras premissas dos fenômenos sociais,
enquanto fenômeno da vida, são biológicas, e não
filosóficas, metafísicas, políticas.” (A Nova Civ. Do 3o.
Milênio, Cap.II)
 “(...) o fenômeno social, para ser compreendido, deve
ser tomado como um momento de fenômeno
biológico” (Idem, cap. III)
 “A sociologia não é senão um ramo da biologia e só
assim pode ser compreendida.” (Ascensões
Humanas, cap. XXII)

III – EVOLUÇÃO E
EVANGELHO
“o Evangelho é a mais alta
expressão da Lei em nosso
concebível.”
(A Grande Síntese, Cap. 86)

Princípios de uma Nova Ética







Positiva / Científica
Sujeita a controle externo / experimental
Universal
Racional
Progressiva
Utilitária
(A Lei de Deus, Prefácio)

Princípios de Uma Nova Ética - 2
 “A Grande Síntese não é somente ... o plano
regulador de nova civilização, mas também
comentário ao Evangelho, que há muito tempo lhe
lançou as bases. De resto, a verdade é uma só.”
(Nova Civ.3o. Milênio, Cap.XIX)
 “Cristo não é apenas um fenômeno religioso, moral
ou social. É fenômeno biológico.” (idem, idem)
 “A ciência não mais poderá prescindir do Evangelho,
uma vez que este representa a lei do porvir civlizado
para o qual tende a evolução.” (A Grande
Batalha,cap.I)

Princípios de Uma Nova Ética - 3
 “Procuraremos, assim, fazer compreender ao homem
moderno que se vai civilizando o funcionamento de
uma máquina maravilhosa que há dois milênios o
mundo tem em mãos, sem ter ainda compreendido o
fruto que ele pode dar, quando souber fazê-la
funcionar.” (Evolução e Evangelho”,cap.I)
 “O Evangelho insere-se na evolução acompanhando
o seu telefinalismo, com o qual coincide, porquanto é
espiritualização.” (Idem, cap.VI)
 “Moral é evoluir, anti-moral é involuir.” (Evolução e
Evangelho, cap. IX)

Definição de Moral
 “Conjunto de normas de conduta que guiam o homem
para atingir o maior objetivo da vida: encontrar Deus,
subindo com a evolução o caminho que a Ele conduz
todos os seres.” (Evolução e Evangelho, Cap.VIII)

CONHECENDO OS TRÊS TIPOS
BIOLÓGICOS






CLASSIFICAÇÃO RELATIVA
NÃO PRECONCEITUOSA
REALISTA
BIOLÓGICA
“O involvido representa a primeira propagação
embaixo de nosso plano, o evolvido a primeira para o
alto. Mas eles se prolongam para ambos os lados e
representam, respectivamente, o nosso passado e o
nosso futuro biológico. Inferno e paraíso constituem a
nossa própria história.” (Problemas do Futuro,
Cap.XIV)

CONHECENDO OS TRÊS TIPOS BIOLÓGICOS
ATITUDE PSICOLÓGICA
 “Há na Terra três modos de viver, usando três
métodos: 1) O da força, que consiste na opressão do
fraco; 2o) o da astúcia, apoiado na inocência do
ignorante; 3) o da sinceridade e clareza, dirigido à
compreensão recíproca com o fim de colaborar.”
(Téc.Funcional da Lei de Deus, Cap.VIII)
 INVOLUÍDO – PSICOLOGIA DA FORÇA
 CIVILIZADO – PSICOLOGIA DA ASTÚCIA
 EVOLUÍDO - PSICOLOGIA DA HONESTIDADE

“MOSTRA-ME COMO AGES
E TE DIREI QUEM ÉS...”

TIPO

INVOLUÍDO

CIVILIZADO

EVOLUÍDO

PARADIGMA

FORÇA

ASTÚCIA

HONESTIDADE

NO TRABALHO

Escraviza

Explora

Ensina

NA RELIGIÃO

Obriga

Disputa

Exemplifica

NA PODER

Conquista

Ilude

Serve

NA RIQUEZA

Rouba

Negocia

Oferece

NOVA CLASSIFICAÇÃO SOCIAL
 “Isto posto e esclarecido, classificam-se os homens,
não teoricamente, com base em problemas artificiais
e sistemas arbitrários, mas conforme seu real valor
biológico, isto é, o grau de evolução atingido.” (Nova
Civ. do 3o. Milênio, Cap.II)
 “Não está longe o dia em que somente uma será a
divisão entre o homens: justos e injustos” (Mensagem
do Natal)

NOVA CLASSIFICAÇÃO SOCIAL

RICOS

CLASSE MÉDIA

POBRES

NOVA CLASSIFICAÇÃO SOCIAL-2

EVOLUÍDO

CIVILIZADO

INVOLUÍDO

NOVA CLASSIFICAÇÃO SOCIAL-3

RICOS

CLASSE MÉDIA

“(...)Há bons e maus em todos
os grupos humanos, e a
distinção é pessoal e só pode
ser feita caso por caso, dentro
de qualquer grupo.” (Prob.
Atuais, Cap.III)
“(...)na Terra anjos e demônios,
paraíso e inferno estão frente a
frente.” (Problemas do Futuro,
Cap.XIV)

POBRES

INVOLUÍDOS

CIVILIZADOS

EVOLUÍDOS

COMO A VIDA EVOLVE?
 “Não há melhores meios para educar o involuído do
que os de seu plano.” (Descida dos Ideais, Cap.XI)
 As Três fases do Ciclo de Redenção:

 ERRO – ABUSO – ALEGRIA
 ERRO – ABUSO – DOR
 ORDEM – DEVER – ALEGRIA
(Téc.Func. Da Lei de Deus, cap. VI)

COMO A VIDA EVOLVE - 2
TÉCNICA DAS MIRAGENS
 “Para os que se movem apenas pelas atrações
materiais, Deus usa a técnica da miragem (...). Como
induzí-los a cooperar de outra forma, senão tocando
as únicas teclas as quais responde o indivíduo, senão
apoiando-se nos instintos que ele está pronto a
seguir? Assim ele se põe a correr atrás da miragem e
faz um trabalho que, de outra forma, jamais faria.” (A
Grande Batalha, Cap.IX)

COMO A VIDA EVOLVE - 3
 TÉCNICA DA INSACIABILIDADE DOS DESEJOS
 “Quando um primitivo resolveu o problema da fome e
da reprodução, está satisfeito com as suas
conquistas. Outros querem alguma coisa a mais:
honras, poder, riquezas. Outros ainda mais: a cultura,
o bem coletivo. Outros enfim um pouco mais: a visão
do universo e o amor de Deus. Mas todos apressam o
passo para alcançar qualquer coisa...” (Problemas do
Futuro, Cap. VIII)

COMO A VIDA EVOLVE - 4
 “Quando não é suficiente a atração para o alto, entra
em ação a repulsão contra o baixo.” (Evolução e
Evangelho, cap. III)
 “Quando a evolução não se realiza pela alegria de
progredir, a vida a realiza com o chicote da dor, para
que se cumpra, de qualquer forma,o progresso, que é
o maior bem para o ser.” (idem, idem).
Esforço
Gravidade
do AS

Atrito / Dor
Ajuda do
S

COMO A VIDA EVOLVE – 5
 “Se em cada nova alegria, o hábito tende a extinguir a
alegria, é automática a destruição de toda conquista
de felicidade, e tudo se reduz à novas necessidades.
 (...) A alegria constitui sempre uma miragem, a
progressão das miragens constrói a estrada do
progresso.
 “a força, o egoísmo e todos os aspectos do mal
anulam-se a si mesmos com o exercício.”
(A Grande Síntese, cap. 95)

COMO A VIDA EVOLVE - 6
 “A verdadeira reforma do mundo não pode advir de
reformas exteriores, mas tão só do interior,
modificando-se
o
homem
para
que
seu
comportamento se torne diverso. De outro modo,
embora mudando vestimentas e atitudes, o homem
continuará a praticar as mesmas coisas, movido pelos
mesmos impulsos.” (A Grande Batalha, cap.II)
 “Para resolver a questão social torna-se necessário ...
Começar pelo caso individual.” (Nova Civ. Do 3o.
Milênio, Cap.VI)

COMO A VIDA EVOLVE - 7
 “Os povos e a humanidade só poderão refazer-se
com o progresso do indivíduo, levando primeiro à
frente seus componentes, um a um. O progresso
coletivo não pode ser alcançado senão com o
progresso de cada ser.” (Problemas Atuais, Cap.III)
 “É tão velho e inútil o expediente de modificar as
organizações! Não mais criações de sistemas sempre
novos e sempre velhos, mas criação do homem novo,
que tem origem no íntimo, onde está a alma e não no
exterior. Toda organização é boa quando o homem é
bom; e má quando mau é o homem.” (Fragmentos,
Apresentação).

COMO A VIDA EVOLVE - 8
TIPO
EVOLUÍDO

PSICOLOGIA

MOTIVAÇÃO

MÉTODO

HONESTIDADE

EVOLUÇÃO

SERVE A TODOS

CIVILIZADO

ASTÚCIA

INVOLUÍDO

FORÇA

PODER/RIQUEZA ENGANA O TOLO

FOME

BATE NO FRACO

RESULTADO
Desmascarado em seus
métodos, o astuto vê-se forçado
a mudar de atitude, e chega
assim, por força das
Desenvolve a consciência do
simplório até que este o
desmascare.
Desenvolve a consciência do
fraco e o leva à astúcia.

Em pararelo a esse processo, o homem desenvolve, em todas as etapas, o seu sentido de grupo e a sua
capacidade de articulação coletiva, experimetando o grupo/força, grupo/astúcia e finalmente o grupo

“Individualmente a meta da evolução é o super-homem.
Coletivamente é a construção do organismo social até a superhumanidade.” (Grande Síntese, Cap. 88)

COMO A VIDA EVOLVE – 9

Os dois eixos da evolução são o desenvolvimento
psíquico e a capacidade de articulação com o outro.
Evolução ESPIRITUALIZAÇÃO
(+)

Involução
(-)

Evolução
(+)
ORGANICIDADE
ALTRUÍSMO

INDIVIDUALIDADE
EGOÍSMO

Involução
(-)

MATERIALIZAÇÃO
ANIMALIDADE

COMO A VIDA EVOLVE – 10
CICLO DAS CIVILIZAÇÕES
NOVA CIVILIZAÇÃO
DO 3o. MILÊNIO
Ciclo da
Honestidade e
Colaboração
Ciclo da Astúcia

Ciclo da Força

CIVILIZAÇÃO
ATUAL

ROMA
Organizações coletivas crescentes

PROBLEMAS ATUAIS
“As potências atuais
cresceram pela filosofia
hedonista do individualismo
e da ordem pela força do
mais forte. O Estado do
futuro alcançará o progresso
pela colaboração.”
(A Grande Síntese, Cap.98)

SITUAÇÃO ATUAL
 Numa época de transição histórica e de modelo
civilizatório, a vida nos traz problemas cada vez mais
difíceis e coletivos, exigindo maior maturidade
individual e articulação coletiva:






DROGAS
MISÉRIA/VIOLÊNCIA URBANA
POPULISMO POLÍTICO
TERRORISMO INTERNACIONAL

 A única saída é o comprometimento e a participação
ATIVA de todos, sejam indivíduos ou nações...

SITUAÇÃO ATUAL - 2
 Os modelos da força e da astúcia mostram-se falidos.
Desgastam-se em sucessivas promessas de solução
e os problemas só fazem crescer....
 Nesse cenário, parece aos bons que o mal prospera,
mas uma análise mais aprofundada nos permitirá
perceber que estamos em meio à grande virada....

SITUAÇÃO ATUAL - 3
 “Caímos no erro de acreditar que a evolução seja
unilateral, retilínea, e não deva o futuro passar de
multiplicação, de continuação ampliada do presente.
Por força da lei de equilíbrio, o caminho percorrido
por determinado século não pode ser exatamente o
prosseguimento puro e simples seguido pelo século
precedente. Cada época tem objetivo próprio, com
que,
para
todos
os
lados
equilibrar
o
desenvolvimento, tende exatamente a compensar o
da época anterior.” (Nova Civ. do 3o. Milênio, cap.IX)

POR QUE O MAL PROSPERA?
“Quem considera o mal como inimigo não percebeu a perfeição da Lei”

 NATUREZA NEGATIVA DO MAL
 Impotência de construir
 Irresistível tendência para a auto-destruição
 Subversão de todo o rendimento de sua atividade

 FUNÇÕES DO MAL:
 Resistência necessária para verificação e controle
da qualidade da construção
 Catalizador de reações - estímulo e aceleração
das forças do bem
 Expiação purificação dos agentes do bem
(Nova Civ. do 3o. Milênio, Cap.X)

POR QUE O MAL PROSPERA -2
 “Hoje é exatamente a hora do mal (...) Encontramo-nos
no fundo do vale de uma onda histórica” (Ascensões
Humanas, cap.XV)
 “Em vosso mundo os melhores estão escondidos,
porque são sensíveis, modestos, endereçados a outras
metas, e não têm as qualidades agressivas que
condicionariam o êxito.” (A Grande Síntese, cap. 92)
 “Quando não há reação ao mal, este entra e vence.” (A
Descida dos Ideais, cap. VI)

POR QUE O MAL PROSPERA? - 3
 “Não basta sermos bons, se formos inertes e
preguiçosos. Precisamos possuir a fé e a atividade
dos trabalhadores fortes e honestos” (Evolução e
Evangelho, Cap. I)
 “Tudo está pronto. Falta somente a nossa boa
vontade, a nossa adesão e decisão. Está é a hora...”
(A Descida dos Ideais, cap. III)

POR QUE O MAL PROSPERA? - 4
 Porque está em maior número;
 Porque está mais “motivado”, já que tem objetivos
mais “tangíveis e imediatos”;
 Porque já tem séculos de organização e métodos...
 Porque tem as estruturas de poder em suas mãos
 Porque muitos que se contam entre os bons
adormecem na negligência, na inércia, ou
simplesmente na inexperiência de não saber o que
fazer nem por onde começar uma reação...

QUE FAZER?
 “Não existe nada tão grande como a inocência
perseguida”
 “É necessário transformar a tremenda vontade de
viver que existe em todos nós numa vontade de
evoluir, porque é o evoluir que dá significado e valor à
vida.” (A Descida dos Ideais, Cap. IV)
 “Batamos todos no peito, porque de todas as
desgraças desta pobre humanidade, todos somos
mais ou menos responsáveis, por nosso egoísmo que
se desinteressa das dores e misérias do próximo.”
(Problemas Atuais, Cap. III)

POR ONDE COMEÇAR?
Evolução ESPIRITUALIZAÇÃO
(+)

Involução
(-)

Evolução
(+)
ORGANICIDADE
ALTRUÍSMO

INDIVIDUALIDADE
EGOÍSMO

Involução
(-)

MATERIALIZAÇÃO
ANIMALIDADE

POR ONDE COMEÇAR? - 2
 “As resistências das coisas velhas são imensas. E
enquanto o egoísmo das vítimas, seguindo as leis do
plano humano, não conseguir organizar-se para se
impor ao egoísmo dos que provocam danos e obrigálos a respeitar o direito de todos, haverá sempre um
lugar para os desonestos, para sua vantagem e
prejuízo dos demais, e jamais se passará à fase de
acordo e equilíbrio que supera esse sistema.” (“A
Descida dos Ideais, Cap. I)

POR ONDE COMEÇAR? - 3
 “Para eliminar o atual regime de rivalidade não há
outro meio senão a reação das vítimas, as quais
deverão impor, com a persuasão dos meios
coercivos, o sistema de honestidade, de modo que
quem pratica o regime da rivalidade fique ferido, único
processo para compreender que não é salutar repetir
o erro. Quando os débeis e os ingênuos não se
deixarem mais enganar, tendo a indústria da mentira
deixado de dar frutos, não haverá mais razão paa que
ela continue sendo praticada, e então ela será
abandonada como todas as coisas que já não dão
proveito.” (A Descida dos Ideais, cap. I)

POR ONDE COMEÇAR? - 4
 “Procuremos, todos nós, introduzir em nossa vida a
maior dose percentual de Evangelho que possamos
suportar.
Aplicá-lo todo,
cento por cento,
imediatamente, requer a força dos santos. Mas,
comecemos por etapas, procurando aumentar as
doses à proporção que aumentarem nossas forças.
Será esforço, mas certamente poderemos fazê-lo,
quando tivermos consciência de nossa participação
na grandiosa obra de regeneração humana, fazendoa evoluir da animalidade para a verdadeira
civilização”. (A Lei de Deus, cap.XXV).

A PARTICIPAÇÃO DO BRASIL
NO PROCESSO GLOBAL
 Todas as grandes potências atuais cresceram e se
organizaram pelo princípio da força e da astúcia;
 A Nova Civilização do futuro será construída na base
da honestidade e colaboração;
 As forças da vida estão apenas esperando que
façamos a nossa parte, para poder agir em nosso
próprio favor...
 As revoluções do mundo começaram sempre de cima
para baixo... esta começará cá do chão, com os
simples e humildes do mundo dando-se as mãos para
construir as bases de uma nova era...

COMO ASSIM?
 Maior esforço de espiritualização pessoal
 Maior dedicação / participação em grupos de
atividade no bem
 Maior alocação de tempo para o bem!
 Mais estudo...
 Mais trabalho...
 Mais preocupação com todos e cada um!

 “Por vezes as forças do mal martirizam
... e parecem vitoriosas. (...) Por
momentos, tudo parece ruir, a obra
parece destruída e inútil o sacrifício de
toda a vida. Por instantes parece faltar o
apoio do céu, parece que o Evangelho
não diz mais a verdade, tendo sido
apenas um erro confiar nele. Parece
mesmo utopia, e que o mundo tinha
razão.” (...)

 “Quantos exames de consciência se
fazem nessas horas escuras, em que
parece que Deus nos abandonou para
saber se merecemos e para tornar a ter
contato com o Alto?” (...)

 “ É preciso então dar provas de saber
conservar a própria fé, de possuir a força
e a coragem de avançar em vôo cego,
mesmo quando isto pareça loucura,
porque não aparece caminho de saída”
(...)

 “Quantas batalhas teriam sido vencidas
se apenas se tivesse sabido resistir um
momento mais! Saber ficar no combate
mesmo quando tudo parece perdido e o
horizonte está fechado sem esperança
de salvação, quando se atingiu o limite
da resistência física e se espera o fim,
enquanto se vê o inimigo triunfar; saber
resistir mesmo nessas condições, eis o
segredo da vitória. Porque nestas
condições é que ocorre o milagre do
auxílio (...)

 “ A vitória maior não é a que se
conquista sozinho e para si, destruindo,
mas a conquistada ao lado de Cristo,
construindo, para o bem do próximo.
Não é a vitória da força, mas a do Amor.”
(A Grande Batalha, Cap.X)

