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CIÊNCIA ESPIRITUALISTA, HOJE e no FUTURO
Introdução
Iniciamos a partir de hoje uma nova etapa do trabalho voltado
ao conhecimento dos valores que a Ciência Espiritualista
proporcionará a todos os encarnados, daqui em diante.
A humanidade atual vem procurando de todas as maneiras
possíveis, o modo que mais se ajuste às suas necessidades, voltandose ao conhecimento da Espiritualidade.
Muitos irmãos tiveram a oportunidade de mencionar a
validade que representa a busca dos encarnados pelos "serviços"
prometidos pela Umbanda, o Espiritismo, os Cultos Orientais, etc.
Todas as crenças são válidas, cada qual no seu plano
específico.
O importante é sabermos que os encarnados vêm se
conscientizando a cada dia, mais e mais, em conhecer os verdadeiros
ensinamentos cristãos, através do Espiritualismo, nas suas mais
diversas modalidades.
Agora chegou a hora madura de se apresentar a aqueles que
investiram no conhecimento do verdadeiro Espiritualismo Cristão, as
bases do que se convencionou chamar de "Ciência Espiritualista".
Este novo projeto, que terá uma estrutura similar ao primeiro
trabalho enviado, o projeto Ciência do Futuro constará de cinco
capítulos, cada um direcionado à abordagem específica de um dos
cinco temas selecionados. É claro que o conteúdo de cada capítulo
terá um inter-relacionamento com o conteúdo dos outros capítulos.
Este novo projeto, podemos considerar a continuação do
projeto Ciência do Futuro. Aqui estaremos abordando aspectos
exclusivamente de cunho Científico Espiritualista, com ênfase para os
acontecimentos que estão acontecendo a partir deste Terceiro Milênio.
Conforme aqueles que tomaram conhecimento dos assuntos
abordados no projeto Ciência do Futuro puderam perceber, muitos
assuntos foram mencionados "en passant", uma vez que ainda não era
o momento apropriado para explicações mais detalhadas.

Agora a situação será outra, iremos abordar aqueles e muitos
outros assuntos de modo mais aprofundado, detalhando-os conforme a
necessidade assim determine.
Por exemplo, a introdução do novo código genético - o GNA
- em substituição ao atual DNA, estará merecendo um capítulo
exclusivo, onde serão mostrados os diversos aspectos que
determinaram aos Mentores do Alto voltados à modificação da
estrutura genética da humanidade terrestre, as mudanças que estarão
procedendo, daqui para frente.
Para iniciarmos nossos trabalhos deste novo projeto Ciência
Espiritualista, Hoje e no Futuro, apresentaremos a seguir, a
descrição detalhada dos cinco capítulos que o comporão:

Irmão Roberto - Coordenador do Projeto Ciência
Espiritualista, Hoje e no Futuro da Fraternidade do
Triângulo de Diamante

Apresentação

Ao darmos início ao projeto Ciência Espiritualista, Hoje e
no Futuro, aproveitamos a oportunidade para apresentarmos alguns
pontos de suma importância, que estarão sendo abordados durante o
desenrolar dos trabalhos:
Muitos irmãos cientistas, professores, médicos, engenheiros e
estudiosos das áreas voltadas ao conhecimento físico e espiritual da
humanidade terrestre, estarão envolvidos diretamente neste novo
projeto.
É desejo dos Mentores do Espaço, responsáveis pelos novos
rumos a serem empreendidos pela humanidade deste planeta, que as
criaturas que vivem ou vierem a encarnar em sua superfície tenham a
correta orientação espiritual para que se modifiquem em seu modo de
vida o mais rapidamente possível.
Faz parte dos Planos Superiores que o maior número possível
de criaturas possa modificar-se, principalmente no tocante à
compreensão dos verdadeiros rumos que deverão dar às suas vidas,
sob o ponto de vista espiritual.
Entendem nossos Irmãos Maiores que a base para essa
compreensão reside no conhecimento, por isso vêm investindo de
modo exaustivo na preparação de um grande número de criaturas
espiritualmente evoluídas, dando-lhes a tarefa principal de "enviar"
aos irmãos encarnados, mensagens de otimismo que carreguem no seu
bojo novos conhecimentos em todas as áreas da atividade humana,
com ênfase para os aspectos que valorizem o desenvolvimento
espiritual de cada um.
Cada assunto abordado no transcorrer deste projeto, terá
estreita ligação com outros apresentados anteriormente ou servindo
como elemento introdutório para futuros temas.
É oportuno repetir a todos a importância de se ler cada
parágrafo, não como se lê um romance, mas detendo-se com toda a
atenção, procurando compreender o verdadeiro sentido de cada
palavra, de cada frase, de cada pensamento apresentado. Agindo desse

modo, estareis "se envolvendo" interiormente no assunto exposto, o
qual proporcionará a total participação e a correta compreensão do
texto apresentado.
Temos a certeza de que vós ireis receber as vibrações de
grande valor espiritual que os textos do projeto Ciência
Espiritualista, Hoje e no Futuro estarão enviando a todos.
O nosso fraternal abraço.
Irmão Roberto

Capítulo 1 - O Que é a Ciência Espiritualista
Introdução:
Ciência Espiritualista ou Espiritualismo Científico podem
ser entendidos como sendo a mesma coisa. Um ou outro têm o mesmo
significado e tratam do conhecimento científico e espiritual do
homem. Esse conhecimento, de modo abrangente, envolve tudo o que
diz respeito ao homem e ao universo onde ele vive, esteja encarnado
ou desencarnado.
Por exemplo, é comum a todo ser humano, a busca exaustiva
das razões que determinam seu destino, os caminhos trilhados durante
uma existência encarnatória. Ou ainda, procurar incansavelmente o
conhecimento de como é a vida depois da morte.
Em qualquer dos dois exemplos acima e em milhares de
outras situações semelhantes existe uma resposta verdadeira, correta,
para todas essas perguntas e dúvidas - a Ciência Espiritualista ou
Espiritualismo Científico.
Os Irmãos Maiores, Mentores do Alto, responsáveis pelo
crescimento espiritual desta nova Humanidade que se avizinha, vêm
reunindo farto material explicativo, destinado a responder do modo
mais fácil possível, às dúvidas e incertezas que acompanham as
criaturas, durante o período em que se encontram envoltos nessa
couraça de carne, na superfície terrestre.
É desejo do Pai Altíssimo que o maior número possível de
criaturas que vivem na crosta terrestre e aquelas que nela venham
viver, entendam com a maior brevidade de tempo possível, os valores
que o conhecimento da Espiritualidade e suas implicações na vida
terrestre, representam para cada espírito encarnado. Esse
conhecimento os auxiliará durante a curta permanência de alguns
decênios na crosta, fazendo-os compreender os verdadeiros valores de
cada período reencarnatório e a melhor maneira de agir durante essa
permanência, respeitando as Leis Divinas em todos os momentos de
suas vidas.

A seguir, daremos início à exposição dos temas escolhidos
para este capítulo, apresentados pelos diversos irmãos escolhidos para
enviarem seus pensamentos à respeito.
Agradecendo a todos, deixo meu fraternal abraço.
Irmão Roberto

Capitulo 1 - O Que é a Ciência Espiritualista
Tema 1: O Espiritualismo Científico na Visão dos
Cientistas
Falar de Espiritualismo, Espiritualidade ou algo parecido para
as criaturas envolvidas com a ciência em geral, assunto concreto,
hermético, exato, é quase sempre uma verdadeira provocação, pois
bastará mencionar qualquer tema neste campo e estaremos
“acionando” as “válvulas” de segurança que um grande número de
cientistas traz no seu íntimo, como proteção “contra” todo e qualquer
assunto que não possa ser “comprovado” cientificamente.
Assim tem sido há muito tempo, em todas as áreas da ciência
pura ou aplicada, enquanto as criaturas se encontram encarnadas.
Quando retornam à morada espiritual e encontram seus pares
discorrendo sobre assuntos voltados à Espiritualidade, muitas vezes
embasados em alguma teoria de cunho essencialmente científico,
ficam “petrificados” diante do quadro com o qual se deparam.
E por que isso acontece? A resposta é muito simples: o
espírito enquanto encarnado fica limitadíssimo em relação à verdade
científica, aquela que traz no seu bojo, também, um componente
muito importante, talvez mais importante que a própria verdade
científica, que é a realidade espiritual justificando essa verdade
científica. E esse contraste entre a visão limitada do encarnado,
estudioso da ciência, e seu irmão liberto do corpo de carne, praticante
da verdadeira ciência espiritual, é o que normalmente causa esse
choque.
Com o movimento dinâmico das reencarnações, as criaturas
passam a “entender” a verdade espiritual de modo mais profundo,
mais amplo, elaborando suas teorias e desenvolvendo suas teses e
experiências práticas, sob a luz da Verdade Espiritual. Desse modo,
“abrem” suas mentes para um verdadeiro “intercâmbio” com seus
irmãos que se encontram do lado espiritual da vida. E desse
intercâmbio nascem as maravilhas científicas e tecnológicas que têm o

objetivo maior de “melhorar” as condições de vida da sociedade
terrestre, em todos os níveis do conhecimento.
Mas existem outros aspectos a serem considerados, quando
isso se verifica, como, por exemplo, a importância do conhecimento
que essas criaturas estarão adquirindo, seja ficando “chocadas” diante
da realidade que se deparam frente aos seus irmãos desencarnados,
seja “parando para pensar” um pouco mais sobre o que estão
vivenciando. Num e noutro caso, sempre haverá a oportunidade para
que essas criaturas “cresçam” espiritualmente, principalmente quando
se propõem a “abrir suas mentes” para a melhor compreensão do fato.
O Pai, na sua Bondade e Magnanimidade, está sempre
proporcionando a todos os seus filhos a oportunidade de crescerem
espiritualmente através da vivência prática, realizada passo a passo,
pelo aprendizado obtido graças ao seu próprio esforço.
No futuro, as criaturas estarão mais sensíveis às orientações
emanadas dos Planos Espirituais Superiores e com isso não sofrerão
os “choques” atuais, quando “atravessam” da realidade física para a
espiritual.
Irmãos Cientistas da Fraternidade do Triângulo de
Diamante

Capítulo 1 - O que é a Ciência Espiritualista
Tema 2 : O Espiritualismo Científico e Suas
Implicações na Vida das Criaturas Encarnadas
No Tema 1 foram abordados os aspectos relacionados à visão
que o meio científico, encarnado e mesmo desencarnado, têm à
respeito do Espiritualismo Científico, que há mais de meio século vem
sendo disseminado entre as criaturas deste orbe terrestre.
Agora, abordaremos as implicações que o Espiritualismo
Científico causa, na vida em geral, nas criaturas encarnadas.
Há milênios o homem vem buscando uma resposta satisfatória
para as inúmeras dúvidas que passam pela sua mente, a respeito do
processo que envolve a vida: nascimento, viver e morte.
É claro que essas dúvidas aumentam à medida que a criatura
adquire maior conhecimento da sua própria realidade como indivíduo.
Os Mentores do Alto, responsáveis pelo progresso e
desenvolvimento da humanidade terrestre, vêm acompanhando esse
quadro de dúvidas e incertezas que pairam sobre as mentes dos
encarnados.
Esse acompanhamento visa, principalmente, traçar um perfil
das necessidades que as criaturas demonstram sobre o que vem a ser a
verdadeira Ciência Espiritualista na prática. Por exemplo: quando uma
criatura envolvida exclusivamente nos aspectos materiais da vida,
desde o nascimento, de repente começa a "sentir" a necessidade de se
voltar, também, aos assuntos de ordem espiritual, num primeiro
momento aparecerão uma série de dúvidas e pontos "conflitantes" no
seu pensamento. O que se passa com essa criatura é muito simples de
ser explicado:
Viver exclusivamente sob os "mandamentos" materiais da
vida estimula a criatura a "pensar" apenas nos aspectos "materiais" de
tudo e todos os que a rodeiam: no "ter" e no "poder".
Para "conseguir" conservar esse sistema em "funcionamento",
somente as atitudes de ordem "material" deverão ser aplicadas, onde a
"autoridade", os critérios da "imposição", da "subjugação", da

"chantagem emocional", enfim do verdadeiro domínio impiedoso
sobre o mais fraco, poderá "surtir" os efeitos esperados por aquele que
"vive exclusivamente pela obtenção das vantagens materiais".
A partir do momento que essa criatura começa a "sentir" a
necessidade de se voltar às coisas de ordem espiritual, um novo
"sentimento" passa a tomar conta do seu ser. Esse sentimento é
diametralmente oposto a aquele com o qual convivia até então, por
isso sua mente passará a sofrer uma "verdadeira" confusão, pois antes
só pensava nas vantagens, em como tirar proveito das coisas, sem se
preocupar com quem quer que estivesse envolvido no processo e
sendo "explorado", física e moralmente, para que seus objetivos
fossem alcançados. Agora, essa sensação nova, mais equilibrada, mais
humana, mais cristã, o move a tomar uma determinada decisão
somente depois de avaliar todos os aspectos envolvidos,
principalmente das criaturas que poderão ser prejudicadas, para atingir
os objetivos materiais imaginados.
Essa nova postura traz no seu bojo a base do Espiritualismo
verdadeiro, embasado nos mandamentos cristãos e seguindo a
verdadeira Orientação Divina de "se fazer o bem, quaisquer que sejam
as condições em que se esteja vivendo".
Com o tempo, a criatura terá modificado seu modo de
proceder, quando passará a "considerar" as necessidades e os anseios
daqueles que o rodeiam, que lhe são úteis, dos quais depende direta ou
indiretamente para realizar os seus objetivos. A partir desse momento,
estará nascendo uma nova criatura, agora voltada para os verdadeiros
ensinamentos que o Pai Altíssimo nos legou e estará "se ligando" de
modo correto e harmonioso com as Correntes Espirituais Superiores,
as quais estarão "enviando" a orientação correta e mais adequada para
o seu viver diário, enquanto encarnado.
Se a criatura "entender" a importância desse auxílio espiritual,
estará abrindo as portas para que, desse momento em diante, sua vida
tome um novo rumo, mais equilibrada, mais harmoniosa e mais feliz.
Esse será o começo do verdadeiro significado da importância da
Ciência Espiritualista, ou Espiritualismo Científico, pois nele está
contido o verdadeiro sentido do viver em harmonia, inspirado nas

obras de valor essencialmente espiritual, as quais chegam até os
encarnados com o objetivo principal de auxiliá-los a seguir o
verdadeiro caminho do progresso espiritual.
Os aspectos aparentemente materiais que a vida do encarnado
vislumbra, têm um conteúdo de altíssimo valor espiritual que somente
será "percebido" quando a criatura "se voltar" corretamente para a
prática dos valores de ordem espiritual. Essa é, em essência, a
implicação que o Espiritualismo Científico causa na vida dos
encarnados, quando passam a "valorizar" a criatura e não os bens
materiais, dos quais se utilizará para realizar o seu progresso físico e
espiritual.
Sabemos que uma grande parcela da humanidade atual ainda
está voltada essencialmente para o "culto" dos bens materiais, muitas
vezes sequer "pensando" na origem de todos esses bens e como
chegaram às suas mãos. Essas criaturas, na maioria das vezes, se
"apegam" de tal modo a esses bens, que nem chegam a tomar
conhecimento dos valores espirituais que eles encerram. Desse modo,
ao retornarem ao plano espiritual, levam muito tempo para
compreenderem o que esses bens materiais representaram em suas
vidas, enquanto estiveram encarnados, fato que os conduz ao
sofrimento e muito tempo perdido com desavenças, perda de energia e
muita dor, até que venham a entender seus verdadeiros valores.
Portanto, meus irmãos, urge uma mudança de postura de
todos vós, quanto aos valores dos bens materiais em suas vidas. O
importante é que tenha sempre em suas mentes, a certeza de que o Pai
nunca abandona seus filhos e o que é do seu merecimento, virá às suas
mãos de modo correto, harmonioso. Não deveis colocar em primeiro
plano os valores de ordem material, mas sim os valores espirituais;
estes sim estarão trazendo a verdadeira riqueza, o verdadeiro poder.
Todos nós sabemos que nossa vida, enquanto encarnados, não
ultrapassa na média os oitenta anos, pela cronologia terrestre. Esse
tempo representa algo muito difícil de ser medido, se levarmos em
conta que a maioria das criaturas vive a parte "consciente" dessa vida,
não mais que trinta ou quarenta anos, se descontarmos os primeiros
vinte anos de vida, os quais representam o período de aprendizado da

criatura, muitas vezes tutelado pelos pais ou parentes mais velhos e os
últimos vinte anos de vida - no caso das criaturas que atingem a faixa
dos oitenta anos - quando os mais novos "passam" a controlar suas
vidas, deixando-os à margem das decisões de toda a ordem.
Ora, resta para essas criaturas, algo em torno de quarenta anos
de vida, quando realmente "decidiram" seus destinos.
No futuro, a parte "consciente" da vida do encarnado terá
início no momento da concepção, de tal modo que cada criatura estará
"participando" diretamente do seu destino a partir desse momento, o
qual se prolongará até a hora da desencarnação, que também se
processará de modo plenamente consciente.
Isso está acontecendo em função das diversas alterações que
as criaturas que veem encarnando no orbe terrestre trazem consigo,
com o novo código genético - o GNA – e a sua contextura mais sutil,
mais espiritualizada.
O viver na Terra, em pouco tempo terá uma nova dimensão,
pois cada criatura aqui encarnada será meio-espírito meio-humano, o
que permitirá a sua participação direta com os irmãos encarnados, ao
mesmo tempo em que estará "vivendo" de modo "concreto" com os
irmãos desencarnados. Aliás, este assunto mereceu destaque em um
dos temas abordados no projeto Ciência do Futuro.
Para encerrarmos, lembraríamos a todos que a Ciência
Espiritualista vem se dedicando, há milênios, a abordar estes e outros
aspectos relacionados com o "viver" das criaturas, enquanto
encarnadas ou quando desencarnadas.
Irmãos Cientistas da Corrente Espiritual da
Fraternidade do Triângulo de Diamante, orientados
pelo Irmão Roberto

Capítulo 1 - O Que é a Ciência Espiritualista
Tema 3 - Os Efeitos que o Conhecimento Científico
Promove nas Criaturas
Introdução - Muito se tem falado sobre a importância do
conhecimento na vida das criaturas.
Quando se tem conhecimento de determinado assunto fica mais fácil
"vivê-lo", ou seja, se a criatura sabe previamente o que estará
passando, diante de determinada situação, saberá também como
enfrentá-la da maneira mais correta, mais adequada.
Assim é na maioria das situações em que vivemos, durante
toda a vida.
Quando uma criança sente medo, o que passa na sua
cabecinha nada mais é que a insegurança diante do desconhecido e
com o adulto acontece a mesma coisa.
Em geral, as criaturas reagem às situações inusitadas ou
desconhecidas acionando seus reflexos primários: medo, pavor,
insegurança. Quando isso acontece, ficam demasiadamente "expostas"
à situação ou a quem demonstraram uma dessas atitudes. Visto sob o
ponto de vista espiritual, atitudes desse tipo são perigosas para a
criatura, pois é quando "permite" que entidades negativas,
oportunistas, se aproveitem para "perturbá-la", muitas vezes de modo
bem grave.
Por isso, o conhecimento é um dos grandes aliados no
processo de proteção espiritual que a criatura estará "desenvolvendo".
O desenvolvimento constante do conhecimento, essa busca
sistemática, além de "abrir" o espírito para o progresso material, estará
ainda colaborando para que se torne menos vulnerável aos "ataques"
das entidades das trevas, ao mesmo tempo em que estará permitindo
que deixe de lado os pensamentos de dúvida, as incertezas, os quais
são, em geral, os responsáveis em retardar o seu progresso e
crescimento espiritual.
Desde os primórdios, o homem sempre buscou as diversas
formas do conhecimento, seja pela simples observação, seja

penetrando mais fundo em determinado assunto até encontrar as
respostas para as suas dúvidas.
Esses têm sido os processos que o Pai permitiu que todos seus
filhos utilizassem no viver diário para progredirem física e
espiritualmente. Daí surgiram as ciências de um modo geral, as quais
têm proporcionado às criaturas "descobrir" novos recursos, novos
mundos, condições para o progresso individual e coletivo e
infelizmente, como dominarem seus irmãos de modo egoísta e
aviltante.
Assim têm sido durante muitos e muitos milênios, agora as
condições estão sendo modificadas: as criaturas somente terão acesso
ao conhecimento quando demonstrarem intenções verdadeiramente
honestas no agir.
Serão acompanhadas sistematicamente pelos Mentores do
Alto, que estarão verificando, o tempo todo, o modo de proceder das
criaturas envolvidas no processo de utilização do conhecimento, com
o objetivo de disseminarem o progresso e o crescimento da
humanidade terrestre do futuro.
As criaturas envolvidas no processo de utilização do
conhecimento são, na sua maioria, aquelas que aceitaram se dedicar
ao estudo mais aprofundado de determinados assuntos, os quais serão
"ditados" pelas Entidades Superiores no seu devido tempo, permitindo
que esses assuntos se tornem de interesse geral, principalmente do
ponto de vista das aplicações práticas, proporcionando a melhoria das
condições de vida de toda a humanidade terrestre.
Se vós fizerdes um retrospecto do que tem representado o
desenvolvimento do conhecimento humano nos dois últimos séculos,
para não alongarmos muito essa observação, ireis encontrar fatos de
extraordinário valor no tocante ao progresso geral da humanidade.
Por exemplo, a máquina a vapor foi a impulsionadora do
progresso tecnológico na área dos transportes - individual e coletivo.
Foi a partir da sua invenção que o homem se interessou em melhorar
as condições do sistema de transporte das criaturas de um lugar para
outro, procurando reduzir o cansaço e o tempo gasto nesses
deslocamentos.

Como consequência, foi possível a redução do sofrimento dos
animais até então utilizados para esse fim - o boi e o cavalo - entre
outros.
Despertado o interesse pelo assunto, abriu-se o caminho para
que outros inventos fossem criados, tendo como consequência surgido
o motor a combustão, o motor a propulsão e as turbinas a jato.
Isso tudo aconteceu no espaço de menos de dois séculos, entre
1760 e 1940. Daí para frente as buscas têm sido no sentido de se obter
novos tipos de materiais e combustíveis menos poluentes, pois em
pouco tempo de uso dos combustíveis fósseis constatou-se serem
altamente poluidores e fontes esgotáveis de combustível.
Atualmente, os Mentores do Alto, responsáveis pelo
progresso e desenvolvimento da humanidade terrestre, estão
trabalhando intensamente no sentido de transmitir aos irmãos
encarnados que estudam o assunto voltado à obtenção de novas fontes
energéticas para uso humano, a correta orientação sobre como
obterem esses recursos, não esquecendo a importância que os aspectos
ecológicos e de preservação do meio ambiente terrestre representam
para o futuro do planeta e da humanidade que aqui vier a se instalar.
Esse é o processo que as Mentes Superiores vêm utilizando,
há milênios, no sentido de orientar às criaturas encarnadas que
aceitaram colaborar com o Alto como "agentes" responsáveis pela
implantação das inovações e do desenvolvimento científico e
tecnológico, fatores da maior importância para a própria evolução
espiritual de todas as criaturas aqui encarnadas.
Conforme foi dito anteriormente, a maioria das invenções e
inovações científicas e tecnológicas que a humanidade terrestre teve a
permissão de conhecer e fazer uso teve o objetivo maior de melhorar
as suas condições de vida, ao mesmo tempo em que proporcionaram o
progresso material e espiritual dessas criaturas.
No futuro, novas e utilíssimas inovações "chegarão" ao
conhecimento de todos vós, depois que a humanidade em geral
perceber a importância de se fazer uso delas de modo positivo,
correto, voltado essencialmente para o progresso e o desenvolvimento
de todos os povos, sendo os agentes de aproximação entre os irmãos

encarnados e não como as criaturas vêm fazendo uso de um grande
número de inovações, com o único propósito de destruir e subjugar
seus irmãos.
Irmãos Cientistas e Inventores da Corrente
Espiritual da Fraternidade do Triângulo de
Diamante, sob a orientação superior de
Leonardo Da Vinci

Capítulo 1 - O que é a Ciência Espiritualista
Tema 4 - O Processo de Desenvolvimento da Ciência
Espiritualista entre os Encarnados
Vamos, neste Tema 4, esclarecer aos irmãos como se dá o
processo de desenvolvimento da Ciência Espiritualista entre vós
encarnados. Sabeis que todos os seres são possuidores da capacidade
de criar algo, em maior ou menor grau.
Todos se defrontam, em muitos momentos de suas vidas, com
situações que exigem "criar" algo, diante de uma situação, que pode
ser de emergência ou não.
Há criaturas mais bem dotadas dessa capacidade de criar.
Mesmo aquelas que aparentemente não demonstram nenhuma aptidão,
têm essa capacidade latente e no momento que forem solicitadas, irão
surpreender.
Esse processo criativo, poder emanado de Deus como uma
das forças vivas que os espíritos dispõem, encarnados ou não, muitas
vezes funciona como verdadeira "válvula de segurança", como
proteção às criaturas, diante de uma situação inusitada.
E porque estamos nos referindo à criatividade, ao abordarmos
este tema, voltado ao desenvolvimento da Ciência Espiritualista entre
os encarnados?
A resposta é muito simples: A Ciência Espiritualista utiliza
toda a força da Criatividade Divina, na sua realização, também entre
os encarnados.
Quando falamos no poder que todas as criaturas têm para
evoluírem espiritualmente, queremos dizer que isso é algo que todos
trazem consigo no seu átomo-semente. E ao caminharem pela vida,
enquanto encarnados, poderão se utilizar desse poder divino sempre
que precisar. E uma das maneiras mais elevadas de fazerem isso, é
deixar que essa inspiração aflore, dando-lhes a oportunidade de "criar"
algo de que necessitem.
Quando falamos em criar algo, esse algo pode ser uma
inovação que venha modificar uma sociedade inteira ou apenas

"resolver" um pequeno problema momentâneo. Numa ou noutra
situação a criatura estará permitindo que o poder emanado de Deus se
materialize por seu intermédio.
Assim têm sido ao longo de milênios, quando o homem
"deixou" que "sua voz interior" falasse e transmitisse a resposta para
os seus anseios e suas necessidades. Outras vezes, Deus escolheu um,
entre milhares, para que fosse o Seu porta-voz, ao "transmitir" uma
invenção que viesse proporcionar algum tipo de facilidade, de
melhoria para toda a humanidade.
Isto tem tudo a ver com o Espiritualismo Científico, pois é a
sua base.
Quando o homem se conhecer na sua plenitude interior, irá
entender os verdadeiros fundamentos disto que estamos denominando
Ciência Espiritualista.
Muito se tem falado da "criatividade", mas afinal o que é ela,
de onde vem, qual a sua verdadeira finalidade?
Criatividade, nosso psicógrafo sempre definiu nos seus
cursos, com um exemplo famoso: daquela criatura que um dia
resolveu criar as condições para que se pudesse "inverter" o sentido do
vento, que sempre espalhou a poeira por todo o lado. Daí nasceu o
aspirador de pó. Isso é realmente um ato criativo.
Mas de onde vem essa capacidade que a criatura tem de criar
algo?
É mais uma das obras de Deus, ou seja, Ele nos confiou a
responsabilidade de "transmitirmos" aos nossos irmãos Sua obra, sob
a forma, desde uma solução imediatista para resolver um problema
urgente, até as "invenções" revolucionárias, como é o caso do simples
aspirador de pó, passando pelo "veículo mais pesado que o ar", "o
computador", "as naves espaciais", "o simples alfinete", "o sofisticado
processo de pasteurização", etc., que estarão modificando e
melhorando a vida das criaturas deste orbe terrestre,
Em qualquer que seja a situação, a mente humana está sempre
"ligada" com Deus nosso Pai, que permite a todos nós, realizarmos
aquilo que desejamos, sob a Sua Divina Inspiração.

Se a criatura estiver "disposta" a realizar algo, por mais
difícil, mais complexo, mais sacrificado que seja; usando sua força
interior estará "recebendo" a energia necessária para transformar em
realidade aquilo que almejou realizar.
Essa força interior a que nos referimos é o "grande alimento"
espiritual enviado por Deus a todos nós, quando demonstramos estar
corretamente imbuídos em realizar algo positivo, de valor, que seja
bom para nós e para todos os nossos irmãos. Por isso não devemos
"alimentar" pensamentos negativos, de derrota, inversos aos nossos
verdadeiros desejos, pois é quando "criamos" uma aura "inversa" aos
nossos verdadeiros objetivos, a qual estará neutralizando a até mesmo
"destruindo" os valores iniciais do nosso projeto.
Outro fator de grande importância é "conservarmos" o
equilíbrio, quaisquer que sejam as condições, no ambiente em que
estamos vivendo.
Quando existe "equilíbrio", existe a garantia de se realizar
correta e positivamente aquilo que desejamos. Caso contrário,
estaremos "criando" uma força contrária àquela primeira, que irá
anular nossas pretensões originais.
Voltando ao assunto principal, devemos considerar, ainda, a
importância que o proceder de cada um representa para o todo. É mais
ou menos como o dito popular que diz que "uma laranja podre num
cesto de laranjas sadias, acaba apodrecendo todas". Isso é uma
verdade incontestável.
Se analisarmos mais profundamente a questão, principalmente
à luz do conhecimento do comportamento humano, iremos encontrar
situações onde essa afirmação popular tem certo fundo de razão.
Por exemplo, é muito comum as criaturas "seguirem" seus
ídolos, nas diversas etapas de suas vidas: primeiro a criança, tendo
como modelo seus pais, seus irmãos, seus avós ou seus tios;
dependendo da situação, da aproximação e mesmo da afinidade que
venham ter com cada um. Depois, ainda criança, na escola seguindo
como modelo o professor, determinado colega com quem mais se
"afine", na adolescência a "inspiração" poderá recair sobre um

professor, um colega, um ídolo das artes: literatura, música, teatro,
cinema, televisão, etc., mas poderá continuar sendo um familiar. Na
etapa adulta, quando a consciência toma um rumo mais definido,
ainda aqui poderá se "espelhar" num familiar ou em alguma
personalidade do momento.
Agora, busca algo mais sólido, que venha proporcionar maior
segurança para si e quem sabe para os seus. É nesse momento que os
líderes políticos que já vinham "tentando influenciá-lo", desde a
adolescência, passarão a ter certo grau de importância, a qual será
maior ou menor, dependendo "das vantagens" que possam
proporcionar, principalmente do ponto de vista material. Aliás, há
muito, os "líderes" religiosos vêm se utilizando dessas fórmulas
"miraculosas" de "arregimentação de fiéis", através das vantagens
"materiais" que oferecem "embutidas" nos "rótulos religiosos" que
apregoam suas "seitas religiosas".
Atualmente, o "casamento" dos líderes políticos com os
líderes religiosos, tem sido a solução encontrada pela Igreja, em todas
as suas diversas profissões de fé, para "garantir" o maior público
possível, principalmente os contribuintes "voluntários", estimulados
pelos discursos inflamados e estrategicamente redigidos, sob a
orientação de grandes "experts" do "marketing político e religioso".
Essa tendência internacional ainda tem encontrado eco em
diversos países, principalmente naqueles onde os governantes ainda se
encontram "atrelados" aos líderes da Igreja, numa convivência
"recheada" de "vantagens mútuas", todas "sustentadas" pelo povo
ainda "subjugado" sob a égide das proclamações nacionalistas e
religiosas, de efeitos bombásticos e nada produtivos para a sociedade,
como um todo.
Para concluirmos este tema, vamos fazer uma referência
especial ao que podemos chamar: "a Grande Chama Criativa Emanada
por Deus, latente em todas as criaturas". Esta Grande Chama Criativa
a que mencionamos, é aquele "sinal" que todos nós já sentimos, pelo
menos uma vez, diante de uma situação que tenha exigido uma
"tomada de posição", a fim de encontrarmos uma solução para a
referida situação vivida. Esse "sinal" quase sempre se manifesta sob a

forma de uma sensação de força, de tomada de iniciativa, de algo de
valor, positivo. Quase sempre "nos dá como que um choque", uma
sensação de "disparo do coração", algo que parece ter "injetado toda a
nossa adrenalina na corrente sanguínea".
Quando sentirdes uma dessas sensações, podeis ter a certeza
de que a Grande Chama Criativa emanada por Deus tomou conta de
vós.
É o momento certo para agirdes na direção dos objetivos a
serem alcançados. E tenhais a certeza de que os alcançareis.
Obrigado.
Irmãos Cientistas do Comportamento Humano da
Corrente Espiritual da Fraternidade do Triângulo de
Diamante, sob a orientação maior do Irmão Roberto

Capítulo 2 - Como a Nova Humanidade estará
Convivendo com a Ciência Espiritualista nos
Próximos Anos
Tema 1 - Os Caminhos da Ciência Espiritualista
no Próximo Milênio
O modo como a Ciência Espiritualista estará influenciando as
criaturas deste orbe terrestre, no próximo milênio, é o assunto que
iniciamos hoje, neste Capítulo 2.
Dissemos anteriormente que a Humanidade de hoje já vem
sendo modificada em diversos aspectos, principalmente quanto ao seu
modo de viver, no seu comportamento social e religioso. No tocante à
religião, há décadas que a maior religião da Terra - o catolicismo vem encontrando um número cada vez menor de fiéis. A justificativa
para essa dissidência é o fato das criaturas que vêm reencarnando
nestas últimas décadas trazerem consigo uma nova consciência sobre
a religiosidade. O que antes se resumia na "crença cega" aos
postulados impostos pelos senhores da igreja, estruturados em dogmas
"fabricados" em nome de Deus, hoje aparece para os mais novos
como simples "discursos", sem nenhuma expressão de caráter
religioso.
Essa "debandada" de religiosos e fiéis, participantes
"contribuintes" da igreja católica, têm gerado uma grande apreensão
nos seus líderes, a ponto de exigir do seu dirigente maior, o Papa, uma
exaustiva "peregrinação" pelos quatro cantos da Terra, na tentativa de
"arregimentar" um maior número de candidatos a religiosos e fiéis
para a sua igreja.
Nestas duas últimas décadas, a movimentação do Papa e dos
seus líderes católicos, visitando quase todos os países da Terra, é o
sinal concreto de que a situação do catolicismo não vai nada bem.
Prova disso são as inúmeras seitas religiosas surgidas de lá para cá,
principalmente nos países predominantemente católicos, como é o
caso dos países latinos da Europa e Américas. Se antes o catolicismo

era representado por quase dois terços do volume de criaturas do
planeta, hoje não chega à metade.
Enquanto isso, dissidentes de outras religiões, principalmente
a protestante, vem fundando religiões e seitas, estruturadas sob as
mais modernas técnicas de persuasão e de marketing.
Aproveitando-se das péssimas condições sociais, morais e
psicológicas que os habitantes desses países vêm vivendo, esses
líderes religiosos apregoam todo o tipo de vantagens materiais e
espirituais para aqueles que ingressarem em suas igrejas.
Algumas religiões ou mesmo seitas trazem no seu âmago,
propostas corretas de moralidade, orientação espiritual condizente
com os mais elevados preceitos da Verdade Espiritual ditados pelo Pai
e orientam seus simpatizantes a procederem como verdadeiros
espiritualistas.
Infelizmente os principais objetivos da maioria dessas
religiões e seitas, residem na obtenção de vantagens exclusivamente
materiais para seus líderes, à custa da exploração da boa fé dos seus
simpatizantes, criaturas geralmente humildes, sem cultura, analfabetos
e passando por todo o tipo de dificuldades.
Essas criaturas são "presas fáceis" desses "religiosos
espertos", os quais da noite para o dia conseguem amealhar fortunas
vultosas. Apadrinhados por políticos oportunistas que fazem dessas
seitas e religiões seus "partidos políticos", utilizando-os como
trampolins para suas campanhas eleitorais; esses líderes religiosos
acabam se envolvendo em todo o tipo de negociatas e falcatruas,
usando o nome de Deus. Suas bases religiosas crescem
assustadoramente, muitas vezes se transformando em gigantescas
empresas, com um leque imenso de diversificação comercial que vai
da fabricação de produtos a serem comercializados nos seus templos
religiosos, passando pelas empresas de transporte, escolas, hospitais,
supermercados, fazendas agropecuárias, chegando às empresas de
comunicação, tais como jornais, revistas, estações de rádio e canais de
televisão e muitas vezes se "deslocando" para o tráfico e comércio
ilegal de drogas, remessa ilegal de dinheiro para o exterior, tráfico de
menores e prostituição.

Com o tempo abrem "seus tentáculos" por todo o lado,
"abraçando" de modo impiedoso "cidades, estados e até mesmo países
inteiros".
Os Mentores do Alto, responsáveis pelo árduo trabalho de
neutralização dessas "indústrias da religião", vêm interferindo nesse
processo de modo intenso e profundo, com o objetivo superior de
abrir espaço para a verdadeira religião que se aproxima neste milênio:
o Espiritualismo Científico.
Acreditamos que dentro de no máximo uma década, a maioria
dessas seitas e religiões oportunistas serão extintas, pela falta de
"alimentadores" dos recursos materiais que as mantém em pé. Ao
mesmo tempo, estará sendo implantada a nova religião aos
encarnados, voltada exclusivamente para o seu aprimoramento moral
e espiritual, dando às criaturas a oportunidade de modificarem seus
modos de viver, enquanto permanecerem no orbe terrestre.
Essa nova religião - o Espiritualismo Científico - não exigirá a
adoração de imagens, muito menos imporá dogmas e a prática de
rituais primitivos aos seus admiradores. Apenas estará mostrando o
verdadeiro caminho para a conquista da Verdade Espiritual, ensinada
pelo Pai.
Para que isso se torne realidade, o mais rapidamente possível,
muitos Irmãos Maiores vêm dedicando a maior parcela do seu tempo,
para transmitir aos encarnados os valores que o amor, a fé e a
harmonia representam para cada um de nós.
É muito importante que cada criatura tenha pleno
conhecimento do seu valor pessoal e do que pode fazer para si e para
o próximo. O Espiritualismo Científico passará a dominar o espaço
hoje ocupado pelas religiões em geral, trazendo uma nova
"mensagem" às criaturas deste planeta; a partir do momento que elas
mesmas tiverem interesse em "abrir os seus corações" aceitando
receber os verdadeiros ensinamentos espirituais, que irão "conduzilas" pelos caminhos da Verdade, da Harmonia e da Paz.
A orientação que os Mentores do Alto vêm passando aos
Irmãos Maiores, responsáveis pela divulgação dessa nova doutrina a
todos os que já estão em condições de entender e praticar seus

ensinamentos, é que procurem "intensificar" o mais rapidamente
possível, o campo de atuação da "religião do Terceiro Milênio", como
já vem sendo chamado o Espiritualismo Científico. Para tanto, uma
das providências já em pleno desenvolvimento, é a "disseminação da
cultura Espiritualista”, sob a orientação dos Irmãos Maiores e
coordenadores da Fraternidade do Triângulo de Diamante, entre os
quais o nosso querido e amado Irmão Roberto.
É desejo do Pai Altíssimo que o maior número de criaturas
venha a participar dessa cruzada espiritual, o mais rápido possível, por
isso mais e mais criaturas, encarnadas e desencarnadas, vêm
engrossando o rol de "colaboradores" da Fraternidade, trabalhando em
prol da divulgação dos preceitos que irão nortear a humanidade do
Terceiro Milênio neste planeta abençoado que, conforme sabeis, está
passando por uma total transformação física e espiritual. Dentro de
poucas décadas, as criaturas que para cá vierem terão uma nova
mentalidade, tanto do ponto de vista do modo de viver, quanto da
forma de "compreender" a Verdade Espiritual.
Esse novo modo de "entendimento" da vida que estarão
vivendo dará à Nova Humanidade Terrestre as condições propícias
para saberem utilizar os recursos oferecidos pelo planeta mãe, sem
deixar de preservar o seu meio ambiente, cuidando das reservas
mineral, vegetal e animal, as quais serão o grande "trunfo" da qual
irão dispor para o seu futuro, no planeta.
Irmãos Divulgadores da Doutrina Espiritualista do
Terceiro Milênio, da Fraternidade do Triângulo de
Diamante.

Capítulo 2 - Como a Humanidade estará
Convivendo com a Ciência Espiritualista nos
Próximos Anos
Tema 2 - O Homem Espiritualista do Próximo
Milênio, Suas Características e Seu
Comportamento
Façamos uma breve introdução a respeito da temática
proposta acima: Sabemos que a grande transformação da Humanidade
para alcançar os objetivos determinados para a vida neste milênio
depende de modo direto da boa vontade e aceitação dos princípios
morais e espirituais de cada criatura que habita este orbe terrestre, na
sua crosta ou nos planos espirituais próximos a ele. Assim está
previsto que o homem terrestre será "um novo homem", muito
diferente dos que hoje habitam a Terra, nos seus quatro cantos.
Quando dizemos "um novo homem", nos referimos às
criaturas de ambos os sexos, as quais terão uma nova estrutura, não
somente física, mas essencialmente espiritual, apresentando novas
características, ainda desconhecidas dos atuais seres terráqueos. A
principal delas será a estrutura espiritual, novíssima, livre dos
resquícios dolorosos dos sentimentos atuais, sentimentos esses
carregados de todo o tipo de influências negativas para o seu viver
diário, na maioria das vezes controladas pelos agentes cármicos que
trouxeram agora, com o propósito de ajustes anteriores.
Nada disso existirá no futuro, o qual está cada vez mais
próximo. E é neste Terceiro Milênio que vem aglutinando o maior
número de criaturas sintonizadas com as Correntes Espirituais
Superiores, dispostas a colaborarem no sentido de agirem como seus
divulgadores junto aos seus irmãos encarnados, alertando-os e
preparando-os para o grande trabalho que os espera, de se
modificarem, e com isso, estarem auxiliando seu planeta hospedeiro a
galgar um degrau acima, para alcançar a elevação tão esperada pelo
Pai, que, na Sua Bondade Infinita, vem aguardando ansiosamente há
milênios.

As Características do Homem Espiritualista, no
Próximo Milênio
Podemos adiantar a todos vós, que o "homem espiritualista"
do Terceiro Milênio apresenta uma nova estrutura moral e
comportamental, características que o tornam um novo ser sobre este
maravilhoso planeta, principalmente depois dessa "limpeza" por que
vem passando.
Esse novo homem espiritualista, apresenta entre outras
características, as seguintes principais:
1. É um ser mais compreensivo com todos os seus irmãos.
2. Tem sempre em mente o princípio de "fazer o bem, a quem
quer que seja".
3. Valoriza tão somente os "bens espirituais", deixando para
as Correntes Espirituais Superiores que o assiste, a responsabilidade
de dotá-lo das condições materiais dignas que fizer jus.
4. Sabe reconhecer "intuitivamente" seus deveres e
obrigações, antes de pleitear quaisquer "direitos".
5. Tem como objetivo primeiro, enquanto permanecer no orbe
terrestre, realizar as obras para as quais foi designado pelo Alto, sem
nada exigir em troca.
6. Tem plena consciência da sua posição, enquanto "espírito
encarnado", cumprindo aquilo a que se propôs, antes de reencarnar.
7. Procura sempre viver em harmonia, onde quer que esteja.
Essa característica, aliás, será a grande impulsionadora de
todas as criaturas que aqui permanecerem ou vierem a "viver", na
verdade o "maior alimento que a Terra estará recebendo" de todos os
seus "filhos", para prosseguir no seu caminho de crescimento
espiritual.
Essas características descritas englobam todas as outras, de
algum modo intrínseco a elas.

O Comportamento do Homem Espiritualista do
Terceiro Milênio
É claro que o comportamento do "novo homem" estará
diretamente ligado às suas características principais, descritas no
tópico anterior. Seu comportamento incluirá entre outros aspectos:
Viver diário voltado "diretamente" aos planos espirituais mais
elevados, com os quais "manterá" total e contínua ligação físico
espiritual. É importante lembrar que essa característica de ser físico
espiritual, será uma das principais "diferenças" com os seres aqui
encarnados até agora.
Dessa ligação direta e contínua com os planos espirituais mais
elevados, nascerá outra característica muito importante para a
humanidade do próximo milênio: a de criaturas meio humanas, meio
espíritos.
Sendo criaturas meio humanas, meio espíritos, os homens do
Terceiro Milênio, terão outra característica ainda desconhecida, qual
seja a de seres possuidores de corpos físicos mais sutis, menos densos,
o que lhes permitirá "acompanhar" não somente todo o processo de
"entrada" nos seus corpos físicos, por ocasião da "concepção", como
principalmente no momento da "desencarnação", quando não só
perceberão todo o processo de separação do seu espírito, do corpo
físico que estarão deixando, como "auxiliarão todo o processo" que
até hoje ainda se encontra revestido do maior mistério para todos os
encarnados no orbe terrestre.
Poderíamos enumerar muitas outras características, mas no
momento entendemos serem estas suficientes, para a compreensão do
assunto em pauta.
Se vós tiverdes o cuidado de meditar detalhadamente sobre
cada item enunciado neste tema, ireis entender o quanto representa
para todos nós, que aceitamos participar desta modificação espiritual
do planeta Terra e de todos os seus habitantes, de hoje e do futuro;
que o maior número de irmãos aceite e colaborem conosco, pois essa é
a condição "sine qua non" para que planeta e habitantes "recebam" as
Divinas Vibrações Emanadas pelas Correntes Espirituais Superiores,

designadas pelo Pai Altíssimo, no sentido único do seu
aprimoramento e crescimento espiritual, em direção ao Grande
Objetivo Universal.
Agradecendo o empenho que todos vierem a ter, objetivando
essa maravilhosa conquista espiritual, apresentamos nossos mais
efusivos e fraternais cumprimentos.
Irmãos Cientistas do Comportamento Humano,
responsáveis pela Orientação da Humanidade do
Terceiro Milênio, no planeta Terra, da Fraternidade
do Triângulo de Diamante

Capítulo 3 - As Inovações Científico Espiritualistas
para o Terceiro Milênio e as Mudanças que
Acarretarão
Tema 1 - O Verdadeiro Sentido das Inovações
Científico Espiritualistas para a Humanidade do
Terceiro Milênio
Já abordamos detalhadamente o assunto relativo às inovações
científicas que estarão sendo introduzidas no orbe terrestre, neste
milênio. Agora vamos analisar pormenorizadamente, essas inovações
científicas sob o prisma Espiritualista, ou seja, iremos mostrar o
verdadeiro sentido dessas inovações científico espiritualistas e qual
será a influência que exercerão sobre a nova humanidade.
Em primeiro lugar, abordaremos qual o principal papel dessas
inovações sobre as criaturas que delas vierem a se utilizar:
Quando se fala em inovação científica associada a valores
religiosos ou espirituais, o que vem à mente é um pensamento de total
incompatibilidade entre essas duas coisas: ciência e religião. Na
verdade, a igreja foi a responsável pela criação desse antagonismo, ela
que sempre "dominou" ou pelo menos procurou dominar tudo o que
dissesse respeito ao assunto científico. Hoje, ainda são muitas as
criaturas que vêm na ciência algo diabólico, contrário aos princípios
religiosos que "pensam" professar. Mas não é nada disso.
Há milênios que o homem se "inspira" nos ensinamentos do
Alto para evoluir e proporcionar os meios para a evolução de todos.
Essa inspiração nada mais é que a oportunidade que têm de "receber"
dos planos espirituais superiores, a permissão de "concretizar"
instrumentos, aparelhos, sistemas, etc.; todos colocados à disposição
dos terráqueos para que deles façam bom uso e possam desse modo,
progredirem e evoluírem enquanto encarnados.
Não devem confundir, com isso, evolução correta,
harmoniosa, com domínio. Esse domínio, resultante do mau uso do
livre-arbítrio de alguns oportunistas inescrupulosos, presas fáceis das
entidades das trevas, sempre dispostas a colocarem os encarnados a

todo o tipo de provas, é o grande responsável pelo processo doloroso
por que a Terra tem passado nestes muitos milênios e até agora não se
modificou. Agora, vencidos todos os prazos concedidos pelos
Senhores do Alto, responsáveis pelo desenvolvimento espiritual do
planeta e de toda a humanidade aqui presente, a Terra passará a
receber em sua crosta, apenas as criaturas que tiverem alcançado um
determinado grau de evolução espiritual. Assim, estará garantida ao
planeta, a possibilidade de poder galgar um degrau, na sua escalada
espiritual, conforme determina o Plano Maior do Universo.
As inovações científico espiritualistas serão alguns dos
recursos com os quais a nova humanidade irá "trabalhar", enquanto
permanecerem neste orbe terráqueo; recursos os quais serão "trazidos"
à medida que as criaturas forem "entendendo" os seus verdadeiros
objetivos e estiverem plenamente conscientes de como deverão fazer
uso delas.
Entre as diversas inovações científicas espiritualistas, as que
serão "colocadas" em primeiro lugar, à disposição da nova
humanidade, podemos assim enumerar:
1. inovações voltadas à saúde
2. inovações na área da educação básica e para o trabalho
3. inovações de caráter comunitário, envolvendo o maior
número de criaturas de uma mesma região, sob o mesmo interesse.
4. inovações que "estimulem" a harmonia, o amor fraterno.
Os Mentores do Alto vêm trabalhando incansavelmente,
acreditando que a partir do próximo milênio, o planeta Terra tomará
novos rumos, em direção ao seu verdadeiro destino espiritual. Mas
para que isso possa se realizar, será preciso que todos os que para cá
vierem, tragam consigo esse desejo e a consciência plena de que
cumprirão os verdadeiros compromissos assumidos com o Pai
Altíssimo.
Portanto, o verdadeiro sentido que estas inovações científico
espiritualistas têm para a nova humanidade é antes de tudo oferecer
uma nova dinâmica à vida terrestre, mais equilibrada, mais
harmoniosa, isenta dos sentimentos inferiores, tais como o egoísmo, a

inveja, a sensualidade desenfreada e muitos outros, infelizmente
presentes na humanidade atual. Aqueles que entenderem os
verdadeiros objetivos que encaminharão este maravilhoso planeta para
o seu lugar, junto aos mais elevados espiritualmente, serão
"premiados" com a oportunidade de participar desse maravilhoso
processo de elevação espiritual, elevando-se também. Os que não
entenderem as mensagens divulgadas há milênios, terão a
oportunidade de seguirem seus caminhos em planos menos evoluídos,
conforme prescrito pelos Mentores do Alto, sob a inspiração do Pai
Altíssimo.
Por isso irmãos, ainda é tempo para que possais modificar
vossos pensamentos e vossos hábitos. Sabeis que, perdendo esta
oportunidade que se vos apresenta agora, somente ireis ter outra,
quem sabe, daqui a muito tempo, se ainda houver tempo para que isso
aconteça.
Irmãos Cientistas da Corrente Espiritual da
Fraternidade do Triângulo de Diamante, sob a
orientação do Irmão Leonardo da Vinci

Capítulo 3 - As Inovações Científico Espiritualistas
para o Terceiro Milênio e as Mudanças que
Acarretarão
Tema 2 - Como as Inovações Científicas
Espiritualistas estarão Auxiliando a Nova
Humanidade
Neste segundo tema abordaremos alguns aspectos que
demonstram de que modo as inovações científico espiritualistas
estarão auxiliando a nova Humanidade terrestre.
Convém lembrarmos que este auxílio mencionado se refere ao
merecimento que as criaturas terão, ao receberem a Autorização
Superior para poderem usufruir das inúmeras inovações que estarão
sendo colocadas à sua disposição.
Outro ponto muito importante a ser mencionado, é o que diz
respeito aos benefícios que essas inovações científico-espiritualistas
estarão proporcionando a toda a humanidade, independentemente
desta ou daquela criatura fazer jus.
Na verdade, ao serem colocadas à disposição de todos, essas
inovações estarão dando a oportunidade para que muitos possam se
aprimorar neste ou naquele assunto, fato que, ao longo do tempo,
estará "melhorando" substancialmente as condições de vida do próprio
planeta, como um todo.
Para que isso seja possível, é muito importante que todos vós
procureis, desde já, modificar vosso modo de viver, aproveitando ao
máximo tudo o que vos for oferecido em matéria de inovações, que
direta ou indiretamente, venham melhorar vossas condições gerais de
vida, neste planeta abençoado.
No futuro não muito distante, as criaturas aceitarão de modo
natural, todas as inovações que venham a ser colocadas à sua
disposição, principalmente pelo melhor "entendimento" que terão
absorvido dos valores que representam cada uma dessas inovações
que o Pai Altíssimo coloca à nossa disposição, como instrumentos do
progresso pessoal e coletivo.

Selecionamos, à título de exemplo, algumas das muitas
inovações científico espiritualistas que a humanidade terrestre já vêm
fazendo uso, há decênios, sem se dar conta de serem elas, obras da
Bondade Divina, colocadas à disposição com o objetivo maior de
proporcionar a Evolução Espiritual de todos.
Entre outras, a máquina a vapor, colocada à disposição dos
terráqueos a partir do final do século XVIII; a máquina de costura,
produzida em escala industrial a partir de meados do século XIX; o
avião, veículo que precede as astronaves do terceiro milênio,
produzido a partir do início deste século XX; o sistema eletrônico de
comunicação de imagens - gerador da televisão; o processamento
digital, responsável pelo desenvolvimento extraordinário do
computador e dos inúmeros produtos na área de informática, etc.
Daqui a alguns anos estarão solucionados os problemas que a
humanidade tem, nos quatro cantos da Terra, de se locomover de um
lado para outro, principalmente em locais distantes ou de difícil
acesso. Surgirão "meios de transporte" individuais e coletivos, os
quais permitirão que cada um cubra longas distâncias em pouquíssimo
tempo, sem esforço, sem cansaço e de modo ordenado, disciplinado.
Um dos meios de transporte que estarão à disposição das
criaturas, será a "máquina de volitar", ainda desconhecida da atual
humanidade.
Quanto aos recursos de comunicação pessoal e coletiva,
haverá equipamentos mais aperfeiçoados que o telefone atual,
associados a tecnologia da informática e de novas tecnologias a serem
colocadas à disposição da nova humanidade. Desse modo, as pessoas
poderão se comunicar instantaneamente, como se o que estivessem
pensando fosse "percebido" por outras pessoas no mesmo instante.
Para finalizarmos este tema, gostaríamos de lembrar aos
queridos irmãos que o objetivo principal de cada inovação científica e
tecnológica, colocada à disposição de todos vós, é proporcionar a
melhoria das condições de vida e o crescimento espiritual de todos.
É uma verdade incontestável o fato de que toda a criatura que
"entende" o valor dos bens materiais que dispõe, está "abrindo"

caminho para sua evolução espiritual e de todos aqueles que deles
também irão fazer uso.
Por isso é muito importante que todos entendam e saibam
fazer a correta distinção entre o bem material colocado á disposição e
o "bom uso" que fizer dele, deixando de lado toda e qualquer intenção
que não seja a de se "elevar" espiritualmente pelo conhecimento que o
bem irá proporcionar.
Irmãos Cientistas do Comportamento Humano, da
Fraternidade do Triângulo de Diamante.

Capítulo 4 - Como a Ciência Espiritualista estará
Influenciando Humanidade do Terceiro Milênio
Tema 1 - A Nova Maneira de Viver da Humanidade
do Terceiro Milênio
Introdução - É oportuno que expliquemos aos irmãos que
estejam tomando conhecimento deste assunto, que "nova maneira de
viver" se refere ao comportamento global de cada criatura que viver
neste planeta Terra. Comportamento Global, no sentido do
comportamento humano, propriamente dito, o viver moral e o viver
espiritual.
Cada irmão que estiver participando da vida terrestre, neste
milênio estará recebendo a Orientação Superior para agir
essencialmente sob a luz da Verdade Divina, a qual é a diretriz, a
bússola que nos orienta a todos, nos Planos Espirituais Superiores.
Cada passo, cada atitude, cada pensamento, serão todos orientados,
sempre pelos Mentores do Alto, com o objetivo primordial de que,
cada criatura encarnada no planeta siga rigorosamente a orientação do
Pai, em todos os momentos de sua presença encarnatória.
A Maneira de Viver - Cada um deveria saber, sempre, o
que deve e o que não deve fazer, em todos os momentos de sua vida;
mas não é bem isso o que acontece. A grande maioria das criaturas
encarnadas não segue senão seus desejos imediatos, impensados,
quase sempre "inspirados" por criaturas menos evoluídas
espiritualmente, que tendo deixado o corpo de carne, se veem de
repente, em condições de total confusão mental e, por conseguinte, o
caminho que procuram é o de "se ligarem" aos encarnados.
É nesse mister que encontram "guarida" junto aqueles
"desprevenidos", "ligados às coisas materiais", normalmente "presas
fáceis" desses irmãos que ainda se encontram "de olhos vendados"
para o verdadeiro caminho espiritual.

Agora chegou a hora da total mudança no comportamento, de
um lado dos encarnados, que para a Terra vierem viver, de outro dos
irmãos desencarnados que, infelizes em suas andanças, deslocados do
verdadeiro Amor Divino, serão daqui para frente, assistidos mais
intensamente, pelas Correntes Espirituais Superiores, as quais estarão
procurando minimizar a "interferência" desses irmãos despreparados
espiritualmente sobre as mentes e a maneira de viver dos futuros
encarnados do terceiro milênio.
É muito importante que tenhais em mente, desde já, que no
futuro as criaturas estarão trazendo consigo o conhecimento de novos
valores para o viver diário no planeta mãe. Esse conhecimento,
conforme já foram expostos alguns aspectos no projeto Ciência do
Futuro constará da percepção de situações, valores de ordem moral e
comportamental, evolução espiritual e principalmente o cultivo da
verdadeira fraternidade entre irmãos.
Cumprindo esses pontos a humanidade será totalmente
diferente da que hoje vemos e com a qual convivemos neste planeta
Terra. É claro que tudo isso acontecerá por etapas, nada se
modificando de uma hora para outra. O processo todo, conforme já foi
mencionado, levará mais ou menos de duzentos a duzentos e
cinquenta anos para estar totalmente completo. Isso significa que,
durante pelos menos três gerações, haverá grandes mudanças em toda
a estrutura vivencial daqueles que para cá vierem, além, é claro, da
própria mudança da Terra, nos aspectos físicos, moral e espiritual.
Por enquanto vivam da melhor maneira possível os vossos
dias neste querido e amado planeta, procurando sempre cumprir todos
os objetivos propostos de modo harmonioso e acima de tudo, com
muito equilíbrio.
Nos próximos capítulos, voltaremos a abordar outros pontos
importantes, sobre a melhor maneira de viver, espiritualmente falando.
Esperamos, confiantemente, dos irmãos que nos leem a maior atenção

e todo o empenho para se modificarem nos pontos que ainda estão em
dissonância com os verdadeiros ensinamentos Espiritualistas.
Agradecemos a atenção que todos puderem dar a esse nosso
trabalho sincero.
Irmãos Professores de Ciência Espiritualista e do
Comportamento, da Corrente Espiritual da
Fraternidade do Triângulo de Diamante, sob a
orientação do Irmão Roberto

Capítulo 4 - Como a Ciência Espiritualista estará
Influenciando a Humanidade do Terceiro Milênio
Tema 2 - Como será o Planeta Terra no Próximo Milênio
Introdução - Antes de apresentarmos em detalhes a nova
configuração do planeta Terra no Terceiro Milênio, é oportuno
explicarmos, a todos vós que nos leem alguns detalhes relativos às
mudanças que ocorrem em nosso querido planeta mãe há alguns
decênios, de acordo com o programa de modificação do orbe terrestre,
traçado pelos Mentores do Espaço, encarregados de todo o processo
evolutivo da Terra.
Há pontos de grande importância nesse processo, mas o que
reflete maior importância, do ponto de vista humano, é o que altera
substancialmente as condições climáticas em toda a extensão do
planeta, de norte a sul e de leste a oeste.
Apesar de haver todo o tipo de especulações a respeito, o que
importa saber é que as mudanças do clima e consequentemente das
estações climáticas, faz parte do referido programa para a Terra, a
qual será afetada, também, pelas alterações em toda a sua superfície
continental e marítima, quando a movimentação e degelo das massas
polares afetarem diversos pontos dos continentes, inundando-os nas
regiões mais próximas ao equador e baixando o nível dos oceanos e
mares em alguns outros pontos do planeta, de tal sorte que no final,
isso lá pelos idos do ano 2.200, a configuração de todo o orbe terrestre
será bem diferente nos contornos que os continentes e oceanos
apresentam hoje.
Resumindo: a Terra do Terceiro Milênio terá outra aparência
física, no contorno de seus continentes e oceanos, as temperaturas e as
estações climáticas se apresentarão de modo diferente às de hoje; por
isso aqueles que para cá vierem, estarão vivendo em outro planeta,

diferente do atual, mais dinamizado, melhor adaptado às necessidades
da nova humanidade.
O Ar e a Água da Terra no Terceiro Milênio - Dentro
do programa de alterações do planeta, merece especial atenção o que
modifica o Ar e a Água do planeta: o ar será menos denso e sua
composição incluirá além do oxigênio outros elementos químicos
ainda desconhecidos da atual humanidade, os quais serão os
responsáveis, em sua grande maioria, pela maior “leveza” do novo ar
terrestre.
A água terá outros componentes na sua composição química,
que a tornará o principal elemento "curativo" das poucas enfermidades
remanescentes, além do que, será uma das mais importantes "fontes
vitamínicas" para a humanidade futura.
Os Alimentos Mais Importantes - Conforme já foi
mencionado na obra Ciência do Futuro, o homem do terceiro milênio
será essencialmente vegetariano; por esse motivo, a Terra terá
multiplicada as suas áreas cultiváveis, onde serão plantados os novos
alimentos, muito mais ricos em proteínas do que a carne animal
consumida hoje. Um dos vegetais que terá uma grande evolução para
ser consumido pela nova humanidade é a soja que, desde hoje, vêm
suprindo grande parte da população terrestre dos valores proteicos
necessários à alimentação diária. Além dela, outros virão a ser
produzidos em solo terrestre, quando estiverem perfeitamente
"adaptados" às condições do planeta e prontos para cumprirem o seu
verdadeiro papel, no que diz respeito ao fornecimento de proteínas e
vitaminas, necessários aos habitantes do planeta, neste terceiro
milênio.
Para encerrarmos este tema, lembramos a todos vós, que a
nova configuração física da Terra, que já está em processo há alguns
decênios, propiciará aos seus habitantes um novo modo de viver em
todos os sentidos, com ênfase para o aspecto espiritual, pois deixando
de ser um planeta de expiação e passando a viver uma nova e
maravilhosa fase de planeta em evolução, do ponto de vista espiritual;

todos os que para cá vierem também irão usufruir desse maravilhoso
crescimento espiritual, de modo verdadeiro, prático, atendendo, desse
modo, aos verdadeiros desígnios do Pai Altíssimo.
Pedimos a todos vós, a maior atenção possível aos aspectos
ecológicos que envolvem a Terra neste momento, quando muitos se
esquecem de que o maior bem que o planeta mãe possui, está sendo
destruído de modo covarde e egoísta: o ar e a água, dos quais
dependemos para a nossa própria sobrevivência e de todos os nossos
irmãos.
Irmãos Cientistas do Projeto de Recuperação da
Superfície Terrestre, da Corrente Espiritual da
Fraternidade do Triângulo de Diamante.

Capítulo 4 - Como a Ciência Espiritualista estará
Influenciando a Humanidade do Terceiro Milênio
Tema 3 - A Ciência Espiritualista e os Recursos da
Nova Medicina
Introdução - Nestes últimos dez anos muitos recursos foram
acrescentados à medicina terrestre, através das novas tecnologias,
novos conhecimentos científicos, novas técnicas alternativas, etc. Só
para exemplificarmos, podemos lembrar que, neste período do último
decênio, foram acrescentadas à medicina regular, as técnicas da
Homeopatia, da Cromoterapia, da Acupuntura e mais recentemente da
medicina Ortomolecular. Esses novos conhecimentos, aliados às
novas tecnologias da informática e da robótica, entre outras, vêm
permitindo que os profissionais da área médica possam oferecer aos
pacientes, mais tranquilidade, rapidez e principalmente menos
sofrimento. Pois esse é o panorama que a Ciência Espiritualista estará
oferecendo à humanidade do próximo milênio, no capítulo da
medicina. Novos conhecimentos serão colocados à disposição da
ciência médica nos próximos anos, de tal modo que as criaturas do
terceiro milênio poderão cuidar de sua saúde de modo totalmente
diferente de como se cuidam hoje. As cirurgias, do modo como são
realizadas hoje, desaparecerão por completo, sendo substituídas pelos
tratamentos de ordem espiritual, como já vêm sendo realizados em
inúmeros "centros espirituais", aqui e em quase todos os países da
Terra. Os medicamentos alopáticos serão substituídos pelos
homeopáticos, florais, e naturais. Na verdade, a humanidade estará
"retornando" às origens, pois no passado não muito longínquo, os
tratamentos eram realizados à base de ervas, homeopatia e também o
que hoje denominais "florais", antes incluídos na medicina natural.
Se todos aceitassem somente os tratamentos à base de
vegetais e da homeopatia, as doenças teriam se dissipado de modo
mais rápido, sem sequelas, nem efeitos colaterais, como vem
acontecendo há muito tempo com a medicina alopática, verdadeira
"indústria da doença".

Os Recursos da Nova Medicina a Serviço da Nova
Humanidade
Conforme já mencionamos, a medicina do terceiro milênio
será baseada na utilização dos novos recursos tecnológicos, os novos
conhecimentos de técnicas e procedimentos médicos. Mas há um
ponto que deve ser enfatizado: a humanidade do próximo milênio será
bem diferente da atual, no que diz respeito às condições físicas e
propensão a contrair todo o tipo de doenças e moléstias incuráveis.
Sendo assim, uma boa parcela dos problemas de ordem médica, terão
desaparecido, principalmente pelo fato auspicioso de que as criaturas
não trarão consigo "carmas" a serem "cumpridos" sob a forma de
doenças. Isso eliminará a maior parcela dos problemas de saúde que a
humanidade sofreu até aqui. Outro ponto a ser anotado é o que diz
respeito à dieta alimentar que todos terão, isenta de toxinas, colesterol
e outros elementos responsáveis pelo alto índice de doenças e
mortalidade, ocasionado pelos hábitos alimentares de hoje.
Desse modo, conforme podeis perceber o que se vislumbra
para este novo milênio é algo, até certo ponto difícil de imaginar hoje,
diante do doloroso quadro que a humanidade doente vem
apresentando, há muito tempo.
Esperamos, contudo, que uma grande parcela dos irmãos
encarnados se modifique, desde já, para levarem consigo a semente da
nova saúde, isenta de toxinas animais, vícios alimentares, hábitos
prejudiciais à boa manutenção do metabolismo orgânico e, enfim uma
nova postura condizente com aquela programada para os futuros
habitantes do glorioso planeta Terra.
Irmãos Médicos e Cientistas da Saúde e
Alimentação da Humanidade do Terceiro Milênio, da
Corrente Espiritual da Fraternidade do Triângulo de
Diamante

Capítulo 5 – Experiências Práticas
Tema 1 - Como Se Processam As Experiências Práticas
Introdução - Para encerrarmos este trabalho, reservamos
estas páginas finais para abordarmos as diversas experiências práticas
sobre a realidade da Ciência Espiritualista, Hoje e no Futuro.
Antes de darmos início à exposição das experiências, vamos
explicar alguns aspectos de grande importância, no tocante à prática
da Ciência Espiritualista ou Espiritualismo Científico.
Em primeiro lugar, convém enfatizar o ponto que aborda os
valores espirituais de cada criatura, mesmo durante sua fase
encarnatória:
Todos vós sois portadores dos valores mais elevados da
espiritualidade, sejam eles representados pela "mediunidade
incorporativa, psicográfica, intuitiva, psicopictóriográfica, etc.".
Não importa como os valores espirituais de cada um se
manifesta, o importante é a sua “manifestação”.
É através dessa manifestação "espontânea" que os irmãos que
"vivem" do lado de cá e muitos que ainda se encontram encarnados,
podem "passar" o conhecimento, processo fundamental para o
progresso material e espiritual de todos os que se encontram
encarnados.
Processo semelhante ocorre conosco deste lado, quando
recebemos de irmãos mais "elevados" deste e de outros "mundos", o
conhecimento, o incentivo maior para o progresso e o
desenvolvimento espiritual de cada um e de todos nós.
Se puderdes analisar mais detalhadamente como esse processo
se desencadeia, ireis encontrar a resposta sob a forma geométrica de
uma helicoidal que está sempre girando, mas sempre "subindo" um
grau, a cada volta completada.
Assim é também a forma do código genético atual - o DNA,
semelhante a forma da cauda propulsora do espermatozoide, ao
realizar sua rápida viagem ao encontro do óvulo, para o cumprimento
da sublime missão procriativa e evolutiva da espécie humana.

Nestas poucas linhas iniciais, expusemos alguns dos inúmeros
exemplos de valores presentes na Espiritualidade, entre encarnados e
desencarnados.
Com a prática da observação, cada um irá constatando, no dia
a dia, as centenas de "realidades" que a Espiritualidade nos oferece a
todo o momento. O importante é sabermos discernir cada situação,
cada momento vivido ou percebido, no tocante aos valores da Ciência
Espiritualista. Agindo dessa maneira, estaremos, entre outras coisas,
cumprindo um dos mais importantes ensinamentos de Jesus: "Orai e
Vigiai".
“Orando", estarão sempre em "ligação" direta com as
Correntes
Espirituais
Superiores,
responsáveis
pelo
"encaminhamento" correto e disciplinado de cada um de nós,
principalmente enquanto encarnados.
"Vigilante” será o senhor do vosso destino, impedindo que
"outros" venham a interferir nas vossas decisões, aquelas realizadas
sob "inspiração divina”.
A regra mais importante para um viver diário harmonioso,
saudável, espiritualmente falando, é sem dúvida alguma esse
ensinamento maior do nosso Grande e Adorável Mestre Jesus.
Experimente agir sob esse ensinamento durante apenas um dia
e garanto que ireis adotá-lo pelo resto de vossa existência terrestre.
O Processamento das Experiências Práticas - Cada
experiência de vida, durante o curtíssimo espaço de tempo de uma
encarnação, é a fonte inesgotável de aprendizado, com o qual ireis
galgando, passo a passo, os degraus da evolução espiritual.
Entre uma e outra encarnação, a criatura tem a oportunidade
de "digerir" aquilo com que se "alimentou", enquanto estava
encarnado. Assim, se a criatura procurou "viver" sob as Leis Divinas
irá "dar continuidade" a esse procedimento durante os curtos períodos
entre cada encarnação. Se, ao contrário, viver apenas as virtudes da
matéria, depois de "liberto" do corpo de carne, continuará como que
"numa busca frenética" tentando dar continuidade a aquilo que "estava
habituado". E é aí que reside a grande diferença entre o primeiro e o
segundo exemplo expostos.

No primeiro caso, a "vida continuará" do mesmo modo como
no período encarnatório, mas acrescida de grandes "vantagens",
oferecidas pelo progresso disponível nos planos espirituais mais
elevados, berço natural de toda a criatura que "vive" respeitando
conscientemente as Leis Divinas.
Já no segundo exemplo, haverá maior dificuldade de
"adaptação" da criatura que, no pouco tempo que esteve encarnada,
"esqueceu" os verdadeiros objetivos que deveria seguir, desviando-se
prazerosamente pelas trilhas da insegurança material, das vantagens
oportunistas, dos desmandos de toda a ordem, na maioria das vezes
responsáveis pelo grande prejuízo causado a ela e a muitos que a
seguiram, estimulados pelo seu "verbo" cativante e oportunista. É essa
criatura, do segundo exemplo, a que "vai somando mais e mais cargas
cármicas" a serem ajustadas nas próximas encarnações. Conforme
podeis perceber, o processo se torna uma verdadeira "bola de neve",
cada vez maior, chegando a uma situação incontrolável.
É nesse momento que os Irmãos Maiores, sob Orientação
Divina, irão agir, na tentativa de modificá-los o mais rapidamente
possível, em alguns casos exilando-os deste orbe para outros de
vibração e condições que mais se aproximem do modo de viver e de
pensar dessas criaturas.
Deveis ter em mente, que todos nós temos o "livre-arbítrio", o
que não significa "liberdade total e irrestrita" ou mais ainda, "todos os
direitos e nenhum dever" a ser cumprido.
Na verdade, o livre-arbítrio é a essência da responsabilidade,
do dever a ser cumprido, do controle total dos nossos sentimentos,
agindo sempre de modo equilibrado, racional. Por isso, quando a
criatura exorbita do seu "livre-arbítrio", perde-o por completo,
passando a agir "como deve" e não "como gostaria”.
Essa situação é sempre muito constrangedora, limitada,
atingindo o ego de cada um, deixando-o como que "atrelado" ao que
deve realizar, a cumprir.
Nesse contexto, vamos encontrar as criaturas encarnadas,
portadoras de toda a ordem restritiva. A falta da visão, da audição, da
fala, da capacidade de locomoção e mesmo os incapacitados mentais,

são alguns dos inúmeros exemplos práticos de situações vividas pelas
criaturas que "abusaram" do seu livre-arbítrio, nesta ou noutra
encarnação.
O Pai, na sua Bondade e Justiça, permite a cada um de nós, a
oportunidade de nos redimirmos dos atos que tenhamos realizado de
modo consciente ou inconscientemente, os quais não estiveram de
acordo com os preceitos mais elevados ditados por Ele.
Desse modo teremos a oportunidade de "voltarmos" a Terra
portando algum tipo de restrição física ou mental, com a qual iremos
poder nos redimir da "carga cármica”, acumulada em encarnações
anteriores.
Quando a criatura "entende" o processo utilizado pelas Leis
Divinas, neste caso o de Causa e Efeito, conseguirá "cumprir" de
modo mais harmonioso, mais positivo, sua limitação. Caso contrário,
poderá estar se candidatando a acumular um novo carma, a ser
cumprido da próxima vez.
Conclusões: Esse processo, muitas vezes se torna um
verdadeiro "círculo vicioso" e o planeta mãe não pode "ficar
aguardando indefinidamente" que seus "filhos", num dia muito
longínquo, se "purifiquem" de acordo, para virem a merecer habitar
em sua atmosfera, seja no plano material ou no espiritual; pois ela
também segue o caminho dinâmico do desenvolvimento espiritual,
não podendo ficar "aguardando" aqueles que se atrasaram, por
motivos de sua exclusiva responsabilidade. Por esse motivo, mais uma
vez o Pai Altíssimo oferece a essas criaturas, a oportunidade de irem a
encontro daqueles que "vibram" de modo semelhante, em um
ambiente similar, ou seja, serão "transferidos" para outro planeta, o
qual se encontra em um nível evolutivo semelhante às criaturas para o
qual são atraídas.
Essa é a Grande Justiça e Extraordinária Bondade Divina,
mesmo para os que não cumpriram seus compromissos perante o Pai,
que estarão recebendo Sua paciente e paternal oportunidade para se
modificarem e seguirem o caminho do progresso e da evolução
espiritual. E um dia, no futuro, estarão "retornando" ao querido

planeta Terra, agora em condições de contribuírem para o progresso e
evolução pessoal, dos seus irmãos e do próprio planeta mãe.
Este terceiro milênio se caracterizará pelo progresso espiritual
de toda a humanidade, conforme já se falou muito em temas
anteriores.
Esse progresso espiritual propiciará um novo alento para
todos nós, encarnados e desencarnados deste maravilhoso planeta,
quando viveremos as maravilhas de um mundo essencialmente puro,
física e mentalmente.
Vamos aguardar essas maravilhosas mudanças, com a mesma
ansiedade que uma criança a espera o sonhado presente.
Encerramos aqui, mais este trabalho de cunho espiritual,
lembrando a todos os queridos irmãos que tiveram o interesse e a
paciência de ler e estudar o conteúdo ditado pelas dezenas de espíritos
evoluídos, responsáveis pelo preparo e divulgação desses trabalhos,
onde o nosso principal objetivo foi o de orientar a todos vós que
desejam "progredir" na sua caminhada espiritual, principalmente
enquanto se encontram sob as vestes de carne.
Obrigado.
Irmão Roberto - Coordenador do Projeto Ciência
Espiritualista, Hoje e no Futuro da Fraternidade do
Triângulo de Diamante

CIÊNCIA ESPIRITUALISTA, HOJE E NO FUTURO
Palavras Finais:
Meus queridos irmãos, encerramos hoje mais um trabalho de
cunho espiritualista, destinado a todos aqueles que acreditam no
progresso e no desenvolvimento pessoal e coletivo, a partir do
respeito aos preceitos divinos, expostos de modo tão simples e tão
profundo pelo Nosso Querido Mestre Jesus, sob a inspiração dos
Mestres Superiores, liderados pelo Grande Mentor dos Destinos
Terrestres: Cristo.
Agradecemos o empenho de todos os irmãos encarnados e
desencarnados, que vêm auxiliando de modo extraordinário este
projeto.
No futuro, depois de instalada a Fraternidade do Triângulo de
Diamante entre vós encarnados, temos a certeza de que muitos serão
os irmãos que se engajarão em nossas fileiras, reforçando de modo
cada vez mais aprofundado, as forças evolutivas que nossa
Fraternidade necessita, para disseminar da maneira mais sincera e
espiritualizante possível, a mensagem do Pai Celestial a todos os
irmãos.
Que a paz irradie em todos os corações amigos.
Nosso abraço carinhoso.
Irmão Roberto:-
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