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Este segundo volume da obra Ciência do Futuro, 

continuação do volume 1, contém três subtítulos: 
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Implantados no Futuro, no planeta Terra 

 

 

Tema 5 – Conclusões, Palestras, Temas e Discussões  

Finais desta Etapa 

 

 

onde são abordados os assuntos que dizem respeito à evolução da  

Humanidade do Terceiro Milênio. 
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Tema 3 - Grandes Experimentos Científicos 
 

Introdução 
 

 Para cada um dos cinco tópicos estarão sendo transmitidos os 

resultados dos estudos e pesquisas de diversos Irmãos Espirituais: 

cientistas, educadores, pesquisadores e outros; sendo assim, poderá 

acontecer de mais de um texto conter os mesmos pontos de vista ou 

pensamento com conclusões antagônicas à primeira vista. 

Assim como entre vós encarnados existem pontos de vista 

concordantes ou discordantes, entre nós, desencarnados, que vivemos 

na atmosfera espiritual da Terra, também ireis encontrar algo 

semelhante, apenas com uma diferença: aqui todos somos unânimes 

quanto ao conhecimento e a compreensão da Verdade Espiritual, no 

estágio em que nos encontramos. 

 

 Vez ou outra irmãos ainda não bem esclarecidos sobre a 

verdadeira doutrina espiritual professada por todos daqui, mas que 

representam correntes de sabedoria científica ou cultural, são aceitos 

entre nós, com a ressalva de também acatarem o nosso desejo de que 

procurem estudar e compreender os verdadeiros ensinamentos do Pai 

Supremo, para passarem a vibrar em consonância com toda a nossa 

corrente espiritual a que estão ligados,neste ou naquele trabalho de 

cunho educacional, com o propósito de serem enviados aos irmãos 

encarnados. 

 

 Vamos, a seguir, dar início aos trabalhos deste Tema 3, com a 

apresentação dos trabalhos voltados a revolução dos processos 

educacionais em todos os níveis, os quais poderão servir de orientação 

para futuras teses, a serem debatidas em encontros de educadores, nos 

quatro cantos do planeta, com o firme propósito de se alterar 

radicalmente os tradicionais métodos de ensino entre os terrestres. 

 



 

 

A - A Estrutura Educacional da Nova Humanidade 

 

Antes de iniciarmos o assunto propriamente dito, devemos 

esclarecer que estaremos tratando, neste tema, de algo muito 

importante em relação ao futuro da educação do homem terrestre, e 

por ser um tema do conhecimento do nosso irmão psicógrafo, temos a 

certeza de que será perfeitamente compreendido em todos os aspectos 

mais detalhados durante a nossa exposição.  

É importante que façamos, inicialmente, um relato resumido 

do processo educacional adotado na maioria dos países da Terra, 

durante os últimos séculos. Durante a segunda metade do século 

XVIII, quando a humanidade passou a dar maior atenção à educação 

das pessoas em geral, o processo adotado na maioria dos países da 

Europa e alguns Asiáticos, foi o ensino teórico-prático, com ênfase 

nos processos de aprendizagem através de experiências práticas, em 

quase todas as disciplinas ministradas. Essa metodologia se deu em 

função do caráter imediatista que a educação objetivava, no modo de 

pensar das autoridades da época. O que se esperava do ensino, era a 

preparação das criaturas para o trabalho, mediante o aprendizado 

rápido da matemática, em geral apenas a aritmética básica das quatro 

operações, da língua local para escrita e leitura simplificadas e 

eventualmente, a prática de alguma tarefa auxiliar. Assim, aqueles que 

tinham o privilégio de estudar, em pouco tempo conseguiam 

progresso profissional, às vezes até mesmo se dedicando ao 

magistério, quando tinham vocação para isso. Na verdade, os 

religiosos foram durante muito tempo, os senhores da educação e da 

formação profissional, quando autoridades e detentores do poder 

econômico, entregavam os filhos aos seus cuidados, com o objetivo de 

prepará-los para a vida profissional adulta.  

Até poucos anos atrás, o que se via em muitos lugares, era o 

domínio quase total dos religiosos, no ensino de todos os níveis. Esse 

domínio vem sendo reduzido, em função da mudança de postura das 

criaturas em relação à religião, não aceitando dogmas e imposições 

que, durante muito tempo, extrapolaram para a educação, 



 

 

transformando algumas disciplinas em elementos de divulgação da 

doutrina religiosa, com suas aberrações e dogmas, ou enfatizando a 

carga horária dos cursos com assuntos voltados ao ensino da doutrina 

religiosa e suas imposições. Essas atitudes quase sempre desvirtuaram 

os verdadeiros objetivos do ensino a que se propunha ministrar. Hoje, 

as criaturas mais esclarecidas ou menos flexíveis às imposições de 

certas doutrinas religiosas, passaram a descartar quaisquer assuntos 

que não sejam aqueles essencialmente voltados aos objetivos que se 

proponha a ensinar. Desse modo a própria igreja, através dos 

religiosos escalados para ministrarem as matérias direcionadas ao 

assunto religioso, pela pressão sofrida pelos seus alunos, passaram a 

repensar as matérias que respondiam, tentando pelo menos enquadrá-

las no pensamento das criaturas comuns, não religiosas, na tentativa 

de, com isso, atraírem o interesse desses alunos para a matéria. Foi um 

passo dado em direção a maior abertura dos dogmas e das imposições 

que se  fazia em nome da religião, ou em nome de Deus, e hoje 

percebe-se que o peso dessas disciplinas de cunho religioso, mesmo 

nas escolas religiosas, é bem menor e não interfere mais no conteúdo 

programático das outras disciplinas dos cursos ministrados. É um 

passo à frente em direção da total liberdade de expressão, que no final 

do século XVIII, durante todo o século XIX e parte do século XX não 

se viu. Essa liberdade de expressão a que nos referimos se prende aos 

aspectos das criaturas terem a oportunidade de poder escolher 

livremente o que desejam estudar ou qual a atividade profissional que 

desejam seguir. Na maioria das vezes, ainda hoje, a profissão é 

decidida de modo indireto, ou pela família que impõe ou pela 

necessidade que leva a criatura a aceitar o primeiro trabalho que 

aparece à sua frente. Com o tempo, vivendo a experiência na prática, 

muitos procuram se ajustar, procurando outra atividade ou se 

aprimorando  naquela em que está, através do estudo, especialização 

ou praticando de modo mais eficiente. Isso que se pode fazer hoje, há 

cem anos era quase impossível, diante da grande limitação de ofertas 

de trabalho e pouca diversidade de atividades disponíveis.  

Esse progresso que vem acompanhando a humanidade, 

mesmo que numa proporção inferior ao crescimento demográfico de 



 

 

dois terços do planeta, oferece novos meios para que cada indivíduo 

procure a atividade que se afine mais com sua maneira de pensar, com 

algo que ainda não se comprova, mas sabemos ser o “destino” traçado 

pelo espírito que encarnou para a realização dos seus objetivos, 

durante esta permanência no planeta.  

Voltando ao tema original, no próximo milênio que se avizinha, o 

processo educacional deverá sofrer uma total transformação, tanto do 

ponto de vista estrutural quanto sob os aspectos metodológicos e 

programáticos. Com a elevação espiritual da Terra, que passa a ser um 

planeta de aprendizado, as criaturas que aqui estiverem terão a 

oportunidade de receber as vibrações direcionadas nesse sentido, do 

progresso, da evolução, sob todos os pontos de vista. Acrescentando-

se que, em pouco tempo, todo o orbe estará higienizado quanto ao 

nível espiritual das criaturas aqui presentes, encarnadas e 

desencarnadas, os caminhos estarão livres e abertos para o 

desenvolvimento harmonioso de todos, inclusive no tocante aos 

valores educacionais, base para o crescimento global de cada 

indivíduo. O ponto de partida da nova estrutura educacional dessa 

nova humanidade estará sendo alguns degraus acima do milênio 

anterior, por isso as criaturas que aqui permanecerem e aquelas que 

para cá vierem, estarão em condições de compreender os valores que 

seus antepassados de dois ou três séculos atrás ainda não entendiam, 

devido ao nível de evolução espiritual que tinham atingido até então. 

Saber usar corretamente todos os elementos que a evolução científica 

e tecnológica proporciona hoje e estarão oferecendo no futuro, será 

um dos grandes desafios que a nova humanidade estará sendo 

submetida. Por isso, já há algum tempo, um grande número de 

criaturas vêm sendo preparadas para modificarem esse quadro, 

aprendendo a usar corretamente todas as inovações que foram 

proporcionadas à humanidade terrestre, enfatizando o seu uso pacífico 

e harmonioso, descartando os que contiverem objetivos negativos e 

que possam vir a causar qualquer tipo de prejuízo ao planeta. Quando 

todas as criaturas deste orbe, encarnadas e desencarnadas, 

compreenderem os verdadeiros valores da educação para o 



 

 

crescimento espiritual de cada um terão alcançado os verdadeiros 

objetivos que esta nova estrutura educacional propôs para todos.  

O progresso educacional da humanidade terrestre foi geométrico, 

entre o 1º, 2º e 3º períodos. Estimando que a população do orbe 

terrestre hoje esteja beirando os três bilhões de criaturas, vemos que 

somente 50% delas chegaram a um nível razoável de alfabetização e 

crescimento espiritual. 

Na verdade, há um maior número de criaturas voltadas a algum tipo 

de busca espiritual, desde as práticas mais elementares de rituais 

espirituais até as mais elevadas criaturas, espiritualmente falando.  

No próximo milênio esse quadro deverá se alterar, 

equilibrando a evolução da educação e da espiritualização de todos os 

encarnados. Segundo diversos irmãos de Correntes Espirituais do 

Oriente e do Ocidente vêm avaliando há decênios, a transformação 

que está se processando é algo palpável aos olhos daqueles que, de 

modo mais sensível, procuram analisar comparativamente as criaturas 

das gerações mais antigas com as das gerações atuais, onde se observa 

um contraste muito grande, contraste esse que tende a aumentar a cada 

nova geração. Isso tudo é verdadeiro e se deve à busca que cada 

espírito encarnado se propôs a realizar durante a sua permanência 

neste orbe, para que toda a humanidade possa subir um grau na sua 

escalada espiritual juntamente com a elevação da Terra. 

 

1 - Educação da Nova Humanidade 
 

Depois do breve resumo sobre o progresso e o desenvolvimento 

dos processos educacionais, durante estes mais de duzentos anos, 

vamos agora apresentar os rumos que a EDUCAÇÃO estará seguindo 

nos próximos anos, já no terceiro milênio.  

Em primeiro lugar, é preciso que se esclareçam alguns pontos muito 

importantes, para a correta compreensão do assunto: Hoje, a atual 

humanidade está acompanhando a evolução da tecnologia da 

informática, mas de longe. Poucos são ainda aqueles que têm acesso a 



 

 

essa nova e revolucionária tecnologia, por vários motivos: O custo é 

muito elevado para mais de 80% da população da Terra. Enquanto não 

houver a produção maciça das máquinas, de modo que seu custo 

chegue próximo do preço atual de uma calculadora, será impossível às 

pessoas “entrarem” nesse mundo maravilhoso. É incoerente 

pensarmos no computador como a grande ferramenta da 

aprendizagem, se 2/3 da humanidade sequer possui um lápis e papel 

para escrever. A pobreza é muito grande em todos os continentes. 

Com a produção em massa, os computadores terão seus custos de 

produção e venda reduzidos e assim mais pessoas poderão adquiri-lo. 

Isso poderá levar algumas décadas, mas no final, o que veremos será a 

substituição dos atuais “meios” utilizados no ensino e na 

aprendizagem, tais como o lápis, o papel, a borracha, cadernos, livros, 

dicionários, etc., todos substituídos por “meios” eletrônicos, acessados 

e controlados por minúsculos computadores, de grande capacidade 

operacional.  

Esta fase de transição que todos estamos vivendo, é algo 

agradável de um lado, pela expectativa que gera, mas dolorosa de 

outro, por estarmos com um pé em cada fase do processo. Para 

aqueles que estão reencarnando hoje ou que venha a reencarnar na 

próxima década, o mundo se apresentará mais definido quantos aos 

rumos que a humanidade irá tomar. Por enquanto, é mister que 

empreendamos nossos compromissos, visando o legado que estaremos 

deixando para os nossos irmãos que virão e, se possível, alterando a 

atual estrutura vigente, em todos os aspectos.  

Vejamos um exemplo, pelo qual nosso psicógrafo vivenciou: 

No final da década de 70 as criaturas passaram a ter à sua disposição, 

os primeiros microcomputadores pessoais, ainda que muito simples. 

Na primeira metade da década de 80 houve um progresso 

extraordinário nesse campo, quando os grandes computadores das 

empresas ficaram rapidamente obsoletos, sendo substituídos pelos 

microcomputadores, que passaram a oferecer melhor performance e 

maiores recursos que seus velhos irmãos monstruosos. Na segunda 

metade da década de 80, os microcomputadores abriram novas frentes 



 

 

nas áreas de vídeo, música digital, e de um novo universo que se 

denominou “multimídia”. Aliás, esse será o ferramental para a 

dinamização da educação do terceiro milênio. Com a multimídia, as 

pessoas já têm a oportunidade de substituir as “mídias” tradicionais, 

tais como o livro, o jornal, o vídeo, a fotografia, acrescentando a 

música e o som (voz) às bibliotecas digitais, que começaram a ser 

produzidas por todo o lado. É aqui que se observa um dos grandes 

obstáculos que a falta de uma língua universal faz, quando no Brasil, 

por exemplo, o que chega até nós são CD-ROMs gravados na língua 

inglesa.  Esse problema é comum a todos os países de língua latina, 

além de outros países que não têm o inglês como sua segunda língua. 

Com isso, sem que as autoridades possam fazer algo, a língua inglesa 

passa a ser obrigatória para a própria sobrevivência das criaturas que 

buscam o seu aprimoramento. Embutidos à língua, vêm os costumes, 

os hábitos do cotidiano e até os vícios. Essa internacionalização da 

língua inglesa, transformando-a na linguagem universal, mesmo sem 

ter sido programada ou desejada por todos os outros países que se vêm 

obrigados a aceitá-la como tal, deverá ser no futuro, substituída pela 

língua Esperanto, como já é hoje nos Planos Espirituais mais 

elevados, inclusive no Plano Espiritual do Brasil. Por isso, a adoção 

da língua inglesa é temporária, no futuro cada pais estará buscando 

aquela que se aproxima da sua língua, mesmo tendo algumas 

modificações e o Esperanto é exatamente a língua que nasceu da 

associação das principais línguas vivas da Terra, no último milênio. 

Vamos aguardar, pois no momento certo as Correntes Espirituais 

Superiores, que trabalham em prol do desenvolvimento da educação 

do terceiro milênio no planeta, estarão orientando a todos para que 

aceitem essa modificação, a qual será a abertura para que todos os 

povos “se entendam”, sem a obrigação de trocarem suas raízes 

linguísticas por apenas uma, muitas vezes completamente diferente da 

estrutura da sua, como é o caso da língua chinesa em relação ao 

inglês. Com o advento do Esperanto, as principais línguas faladas na 

Terra encontrarão semelhanças que possibilitarão o melhor 

entendimento e sua utilização. Este assunto tem merecido constantes 

discussões e experiências, em diversos países, mas até o momento o 



 

 

que se fez de concreto foi a pura adaptação dos sistemas operacionais 

dos computadores às línguas locais dos países, com ênfase para o 

inglês, o francês e o alemão e em alguns casos o espanhol e o italiano. 

Quando há a necessidade de se adotar outra língua, como o português, 

o sueco, etc., abre-se uma exceção, limitando-se a sua divulgação, 

com um agravante para o caso particular do português falado e escrito 

no Brasil, por exemplo, que difere do português de Portugal. Além 

disso, essa diversificação de línguas aumenta muito o custo dos 

produtos, ao contrário, caso houvesse uma única língua, padronizada, 

em qualquer ponto do planeta o produto seria o mesmo, o que 

certamente reduziria o seu custo final.  

Voltaremos mais para frente, a tratar deste capítulo sobre a 

universalização da linguagem dos computadores, quando poderemos 

discutir os detalhes sobre como implantar o Esperanto.  

Sobre a dinâmica da Educação do Próximo Milênio, nos 

temas seguintes será abordada em detalhes.  

Completando nosso pensamento sobre a Educação Da Nova 

Humanidade, lembramos que a própria didática e a metodologia do 

ensino serão alteradas, com o advento do computador. É claro que as 

criaturas mais espiritualizadas estarão também mais “abertas” para 

essas modificações, a disciplina será uma das grandes aliadas no 

processo ensino-aprendizagem, só que essa disciplina será algo 

interior, presente em cada criatura, a qual permitirá, por exemplo, que 

não seja mais necessária a movimentação diária da criança ou do 

adolescente de sua casa para a escola, instalando-se na sala de aula, 

sob a orientação do professor. Cada um terá em casa, o instrumental 

necessário para, durante o período diário reservado aos estudos, 

“ligar-se” ao professor e seus colegas e receber os ensinamentos do 

dia, fazer as tarefas, resolver os problemas, praticar os assuntos de 

cada aula, de modo dinâmico, mais agradável e tendo um excelente 

auxiliar no computador, para dirimir todas as suas dúvidas. Se 

fizermos uma rápida avaliação do que representa, positivamente, essa 

mudança dos hábitos milenares do processo ensino-aprendizagem, 

iremos encontrar alguns elementos da maior importância, tais como:  



 

 

1. possibilidade da criatura estudar sem sair de casa 

2. não precisando sair de casa terá mais tempo, pelo menos 

uma hora a mais por dia disponível, que seria o tempo 

gasto para ida e volta à escola. 

3. economia nas despesas de uniforme, condução, 

alimentação fora de casa, etc. 

4. melhor aproveitamento do ensino, uma vez que será 

obrigado a se dedicar aos assuntos em pauta para poder 

cumprir as tarefas, que numa primeira etapa serão 

individuais. 

5. encontros semanais, quinzenais ou mensais com os 

professores e os colegas, para os trabalhos em equipe, 

ajudarão a melhorar o espírito do trabalho de equipe e a 

convivência social. 

6. maior segurança individual e menor desgaste físico das 

criaturas, ocasionados pelas idas e vindas à escola, 

diariamente. 

Muitos outros pontos podem ser anotados ainda, mas estes são 

os principais e já demonstram a grande vantagem de se empreender 

essa mudança no processo ensino-aprendizagem. A associação do 

computador com o telefone e a câmera de vídeo, será o agente para 

essa revolução do ensino à distância, com a participação “ao vivo” de 

cada aluno e professor, a partir de suas casas, interligados diariamente 

pela tecnologia da informática.  

Esperamos que a humanidade colabore com as Correntes 

Espirituais Superiores, para que em pouco tempo todos os encarnados 

tenham à sua disposição, essa revolucionária maneira de estudar. 

 

Irmãos Professores da Corrente Espiritual da 
Fraternidade do Triângulo de Diamante, sob a supervisão 
do Irmão Roberto 



 

 

2 - Os Métodos de Ensino do Terceiro Milênio 

Neste capítulo iremos abordar os principais métodos que serão 

adotados no processo do ensino-aprendizagem do terceiro milênio, 

com ênfase para o ensino fundamental do 1º e 2º graus e o ensino 

técnico profissionalizante, que estará substituindo o atual ensino do 3º 

grau ou ensino superior (universitário), o qual deixará de ter 

importância, uma vez que a criatura será valorizada pela experiência 

prática que tiver, quando ingressar no mercado de trabalho.  

Os métodos a serem adotados no ensino do primeiro e 

segundo graus, no próximo milênio, serão assim estruturados: 

1. valorização do indivíduo na fase de alfabetização, levando-se em 

consideração as limitações e o desempenho de cada um, durante a 

fase da alfabetização propriamente dita. 

2. exploração da capacidade intuitiva, visão espacial, coordenação 

motora e percepção bi e tridimensional da criatura, no momento de 

se ministrar os ensinamentos, que poderão ter uma grande 

variedade de instrumentos para a sua explanação, indo do quadro 

negro ao computador e à realidade virtual. 

3. aplicação prática imediatamente após a exposição teórica, com o 

objetivo de avaliar o nível de compreensão retida pela criatura, em 

cada etapa. Além disso, a prática será o processo natural para que 

cada um ingresse com o novo conhecimento no seu universo de 

vida prática, podendo com isso, ir se ajustando conforme o 

ambiente for exigindo, sob a orientação pedagógica do professor, 

na escola, e dos pais, em casa. 

4. à medida que a criatura for progredindo e evoluindo nos 

conhecimentos, com o passar dos anos, cumprindo o primeiro grau, 

ao ingressar no segundo grau, lá pelos onze anos de idade, irá 

receber a orientação para o ingresso na vida profissional, que 

poderá ter início a partir dos quinze anos. Essa orientação constará 

de atividades práticas envolvendo oficinas, laboratórios, onde cada 

um irá conhecer os diversos recursos técnicos e de produção, 

realizará experiências práticas e passará algumas horas do período 

letivo, praticando em empresas selecionadas, para o seu futuro 



 

 

ingresso no mercado de trabalho. A parte prática constará de etapas 

que iniciarão nas salas de aula, terão continuidade na preparação 

individual de temas escolhidos e finalizarão na realização prática 

do trabalho, em equipe. Os estágios práticos na empresas serão 

avaliados pelos profissionais preparados especialmente para o 

acompanhamento prático de cada criatura, em perfeita harmonia 

com os seus professores na escola. Ao final do segundo grau, cada 

um estará apto a ingressar no mercado de trabalho, o qual irá 

permitir uma remuneração digna e que irá “sustentá-lo” nos cursos 

seguintes, de caráter profissionalizante. A escolha da profissão não 

mais será feita por “livre escolha” ou “pela imposição dos 

familiares”, mas sim pela avaliação conjunta de professores, 

psicólogos, pedagogos, médicos, e especialistas em geral, ao 

término do segundo grau. Cada criatura terá a oportunidade de 

demonstrar suas aptidões, optando, entretanto por aquela que mais 

se aproxime da sua personalidade e que lhe dê mais alegria, 

satisfação e permita o seu crescimento espiritual.  Assim sendo, o 

terceiro grau de hoje desaparecerá por completo, dando lugar ao 

que convencionamos chamar aqui de cursos técnicos 

profissionalizantes, mas que nada terão a ver com os cursos do 

mesmo nome de hoje. Na verdade, esses futuros cursos 

profissionalizantes serão uma complementação, uma 

especialização teórico técnica e prática da atividade escolhida pelas 

criaturas, na fase de estágio prático, ao final do segundo grau e 

nele cada um irá receber os ensinamentos teóricos sobre a 

atividade abraçada, as técnicas para a realização correta do 

trabalho, utilização de equipamentos específicos e na prática, cada 

um irá se preparar para realizar as tarefas que a sua profissão irá 

exigir, pondo em prática os conhecimentos teóricos e técnicos 

desta fase educacional. Ao término desta etapa, o indivíduo estará 

apto para realizar o seu trabalho profissional a contento. A cada 

ano, cada um deverá retornar a escola, agora para um curso de 

reciclagem profissional, através de cursos de especialização e de 

atualização aos novos recursos disponíveis, do ponto de vista 



 

 

científico e tecnológico, ou novas técnicas, processos, 

metodologias, dependendo da profissão abraçada.  

Desse modo, cada criatura encarnada neste orbe no próximo 

milênio, estará sendo preparada de acordo com a orientação das 

Divinas Correntes Espirituais Superiores, sob a orientação maior 

dos Mentores do Espaço, responsáveis pelo progresso e o 

desenvolvimento deste planeta, em sua nova fase espiritual de 

crescimento e aprendizado.  

Todos seguirão aquilo que ficou acertado por ocasião da sua 

reencarnação e deverão cumprir exatamente o combinado. Esse 

processo será mais fácil, uma vez que a Terra terá passado por um 

completo processo de higienização espiritual, libertando-se 

definitivamente das criaturas de “esquerda”, que até o final do 

segundo milênio passarão a ser transferidas para o planeta inferior 

que as atraiu, pelas semelhanças vibratórias entre si. A Terra, a 

partir daí, tornar-se-á um lugar para cada criatura poder praticar os 

verdadeiros objetivos a que foram orientados ainda no espaço, mas 

de modo elevado, dedicando-se verdadeiramente para o progresso 

espiritual de si e dos seus irmãos e principalmente do orbe 

terrestre.  

 

 

Equipe de Mestres Educadores da Corrente  
Espiritual orientada por Ramathis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B – Os Métodos Naturais para a Saúde do Novo     
Homem 

 

 Nos últimos anos muito se tem falado sobre a saúde das 

criaturas, em quase todos os países deste orbe. 

 A realidade no início deste novo milênio é muito dolorosa, de 

um lado, ireis encontrar criaturas vivendo de modo confortável, com 

um nível bem elevado de alimentação, muitas vezes, com excesso de 

vitaminas eliminadas por seus organismos, e de outro, milhares de 

criaturas vivendo em total pobreza alimentar, sem terem com o que se 

alimentar e em total estado de subnutrição e carência vitamínica. 

 

 Sabemos que nada acontece por acaso, mas essa fase de 

extremos opostos na vida terrestre terminou. Daqui em diante, aqueles 

que aqui permanecerem ou vierem a reencarnar estarão vivendo vidas 

iguais ou muito próximas uns dos outros, nesta nova fase espiritual do 

planeta. Para isso, a Terra vem sendo “reestruturada” física e 

espiritualmente, reequilibrando seus valores, suas riquezas e suas 

fontes desencadeadoras da vida. Desse modo, todos os que aqui 

estiverem, daqui para frente, estarão sendo modificados na sua 

estrutura física e mental, começando pelo modo de se alimentarem. 

 

 Os novos alimentos, livres das toxinas e vibrações mais baixas 

ou portadores de miasmas de sofrimento causados pelos processos 

violentos de abate dos animais doadores de suas carnes, estarão 

substituindo aqueles até agora doadores pela maioria dos povos, 

durante milênios, a carne violentada, os vegetais impregnados de 

adubos e agentes toxígenos e os cereais e frutos, resultantes de 

plantações e colheitas voltadas exclusivamente aos polpudos ganhos 

materiais de agricultores oportunistas. 

 

 No seu bojo, esses novos alimentos trarão a essência dos 

elementos necessários ao bom e correto desempenho do organismo 

humano, sem excessos ou carência vitamínica, equilibrados nos 

conteúdos gordurosos e nas dosagens de fibras e carboidratos. 



 

 

Deixando de ser uma alimentação de origem animal, tornando-se 

essencialmente vegetal, esses alimentos proporcionarão, ainda, a 

dosagem correta dos elementos responsáveis pelo equilíbrio espiritual 

de cada corpo encarnado, o que não acontece com a atual humanidade. 

 Por exemplo, existem alimentos consumidos pela atual 

humanidade que causam um grande desajuste no metabolismo físico 

espiritual, tais como o chocolate e as gorduras em geral. Isso sem falar 

nos alimentos preparados com carnes vermelhas e carne de porco. 

Todos eles alteram substancialmente o equilíbrio físico espiritual da 

criatura, principalmente aquelas já desenvolvidas e que estejam 

exercitando sua mediunidade, sob quaisquer das modalidades. 

 

 No futuro todos estarão “livres” desses agentes negativos no 

seu processo alimentar, além de terem maior equilíbrio do 

metabolismo alimentar e consequentemente da própria saúde em 

geral. 

 Outro fator importante a ser considerado nesse novo processo 

alimentar, como elemento resultante da melhoria da saúde das 

criaturas do Terceiro Milênio, é o correto balanceamento da dieta 

diária das criaturas, ditada pelos Mentores do Alto, responsáveis pelo 

destino dessa nova humanidade onde, em cada ponto da Terra, as 

criaturas serão orientadas espiritualmente a organizarem deus hábitos 

alimentares, de modo racional e equilibrado. A máxima hoje repetida 

de que “devemos para viver e não viver para comer” será exatamente 

o caminho que se adotará no futuro, quando a alimentação balanceada 

permitirá o correto equilíbrio metabólico do novo organismo. Aliás, 

esse processo já está sendo implantado há algumas décadas entre os 

encarnados que se simpatizaram com a ideia. E o que já se pode notar 

hoje é um grande número de criaturas que procuram ingerir apenas os 

alimentos que contenham os ingredientes que compõem a dieta 

alimentar equilibrada para o organismo, deixando de lado aqueles que 

possam vir a causar qualquer tipo de desequilíbrio no seu 

metabolismo alimentar. 

 A tecnologia da criogenia, processo de congelamento e 

descongelamento, no caso dos alimentos para consumo humano, há 



 

 

algumas décadas alterou os hábitos de muitas famílias e, como 

consequência, tornou possível a racionalização e o melhor controle 

dos ingredientes, em geral os cereais e os vegetais, evitando-se os 

desperdícios, muito comuns nos processos de preparo tradicionais, e a 

eliminação de sobras, uma vez que é possível a dosagem correta de 

cada porção do alimento preparado, individualmente ou para toda a 

família. 

 Outros aspectos positivos foram sendo incorporados a essa 

nova tecnologia de preparo e armazenamento dos alimentos, podendo 

ser destacados entre outros a racionalização do trabalho da cozinheira 

e consequente redução da fadiga para o seu preparo, a rapidez no 

preparo de cada refeição, pré-preparada e disponível a qualquer 

momento, sob a forma congelada. 

 A cocção desses alimentos, com o advento da tecnologia do 

micro-ondas, como complemento do congelamento, ficou reduzida de 

horas para poucos minutos, com inúmeras outras vantagens, tais como 

a conservação do valor nutritivo dos componentes do alimento, 

eliminação completa dos riscos de contaminação desses alimentos por 

bactérias, normalmente aparecendo na fase de aquecimento, depois de 

armazenados em geladeiras comuns e por último, a redução do 

número de apetrechos e recipientes de cozinha a serem usados e 

posteriormente limpos, aumentando o desgaste físico e o cansaço da 

dona de casa. 

 O processo de preparo dos alimentos via micro-ondas, 

eliminou ainda a necessidade do uso excessivo de gordura e óleo e 

menor quantidade de água, o que torna os alimentos mais saudáveis, 

desde o seu preparo. A ingestão desse tipo de alimento proporciona 

uma melhor absorção pelo organismo e consequente facilidade da 

digestão. 

 Novos processos de manipulação, preparo, armazenamento e 

técnicas de cozimento dos alimentos surgirão nos próximos anos, 

como evolução natural dos atuais métodos disponíveis na atualidade. 

Além disso, novos tipos de alimentos serão incorporados aos já 

disponíveis, substituindo a proteína da carne animal necessárias à 

humanidade atual. 



 

 

No futuro, a medicina naturalista adotará de modo natural 

esses alimentos do reino vegetal, sem a necessidade de ter de lançar 

mão dos animais para completar o quadro da dieta alimentar 

necessária a cada indivíduo. 

 Tendes a soja como um dos exemplos mais recentes de 

alimento da cadeia vegetal e que traz no seu âmago todos os 

componentes substitutos da proteína animal, com vantagens 

extraordinárias pelo baixo teor de gordura e o elevado nível de valor 

proteico, que permitiu o desenvolvimento da “carne vegetal” e a 

“proteína de soja”, além de outros subprodutos de grande valor 

nutritivo, na alimentação humana. 

 No Brasil a soja só teve sua produção intensificada a partir do 

final da década de sessenta, apesar de ter sido implantada 

experimentalmente desde o final da década de cinquenta e início da 

década de sessenta. Um cereal com pouco mais de trinta anos de 

Brasil é hoje o alimento básico de todos os segmentos 

socioeconômicos, seja sob a forma de grãos, substituto do tradicional 

feijão roxinho, aliás, com muitas vantagens proteicas, seja sob a forma 

de farináceos ou óleo comestível. 

 Conforme podeis notar, este exemplo mostra a extraordinária 

modificação que poderá representar o aparecimento de algumas 

dezenas de vegetais do nível da soja, como elementos básicos da 

alimentação do homem do Terceiro Milênio. Esses vegetais, que 

estarão aparecendo já no início deste Terceiro Milênio, trarão consigo 

uma nova estrutura, a qual permitirá que seus usos sejam 

simultaneamente como alimentos e agindo também como 

medicamentos preventivos de possíveis doenças, ainda não totalmente 

eliminadas da crosta terrestre. Por isso, a medicina alternativa, como é 

chamada hoje a medicina naturalista, estará sendo inspirada a utilizá-

los de várias maneiras, na dieta alimentar de crianças e adultos, pobres 

e ricos, quando, além de suprirem a alimentação, estarão criando uma 

proteção natural do organismo às possíveis doenças, ainda existente. 

 Esse processo, ainda desconhecido da maioria da classe 

médica, é, em essência, a técnica básica da homeopatia, do ponto de 

vista medicamental, e da alimentação naturalista, do ponto de vista 



 

 

alimentar. A associação dessas duas importantes áreas do 

conhecimento humano, já dinamizada entre os encarnados, estará 

substituindo, aos poucos, a medicina alopática e a alimentação 

tradicional, com dieta baseada em gorduras saturadas e carne 

vermelha, principalmente. 

 Em poucos anos, graças aos resultados observados pelas 

autoridades médicas, de um lado, e pela própria criatura, de outro, a 

disseminação dessa nova técnica atingirá todos os pontos da Terra. 

 Aguardemos, pois, mais essa inovação renovadora a serviço 

da nova humanidade, que começa a despontar no seio deste planeta, 

responsável direta pelos novos rumos da saúde do homem do Terceiro 

Milênio e consequente elevação espiritual dele e do nosso planeta 

hospedeiro. 

 

 Irmãos Médicos da Corrente Espiritual da  
Fraternidade do Triângulo de Diamante, sob a 
orientação do Irmão Roberto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 - A Prática dos Exercícios no Processo de     
Preservação da Saúde 

 

Hoje o homem busca o seu equilíbrio físico e mental, 

praticando exercícios físicos com o auxílio das modernas máquinas, 

inclusive auxiliadas pelo computador. O tipo de vida que as 

sociedades se viram obrigadas a viver, fez com que as criaturas 

fossem buscar no exercício físico, o remédio para o “stress”, o 

desequilíbrio emocional, o nervosismo e outras tantas doenças 

causadas pelo trabalho rotineiro, desgastante, principalmente nas 

grandes cidades. Essa busca vem estimulando, há mais de uma 

década, o desenvolvimento de verdadeiras máquinas de praticar 

exercícios físicos para todas as partes do corpo, sempre enfatizando o 

controle de peso do usuário. Mais do que isso, essas máquinas em 

alguns casos, são as responsáveis pela alteração perigosa do 

metabolismo das criaturas, o desenvolvimento de músculos em partes 

do corpo onde não deveriam ser desenvolvidos ou a atrofia de outros, 

onde deveriam estar presentes e atuantes. Esse quadro, nada otimista, 

resultará em pouco tempo, nas aberrações grotescas das criaturas que 

insistirem no uso sistemático dessas máquinas, sem um mínimo de 

orientação de médicos e fisioterapeutas, insistindo apenas no controle 

e na moldagem de suas silhuetas. Dizíamos que no futuro a 

humanidade estará incluindo na sua dieta diária, a atividade física, seja 

praticando algum tipo de esporte ou caminhando com regularidade e 

em outros casos, fazendo uso sistemático das máquinas de exercício 

físico, perfeitamente adaptadas às necessidades de cada um e sob a 

orientação de especialistas.  No trabalho, a experiência que os 

orientais vêm adotando há algum tempo nas empresas, de reservar 

alguns minutos durante cada jornada de trabalho para a prática de 

algum tipo de atividade física dos seus empregados, será 

universalizada e se tornará parte integrante do dia a dia de trabalho de 

cada um, como hoje se adota o intervalo para as refeições. Só que essa 

novidade estará acompanhada de uma nova dinâmica, ditada pelos 

Mentores do Espaço, em se integrar o conceito universal de “mens 

sana in corpore sano”, adotando-se as técnicas milenares dos orientais, 



 

 

com os exercícios respiratórios e de meditação, aos exercícios físicos 

compassados. Cada criatura entenderá a importância de se exercitar 

diariamente, não como obrigação, como acontece em muitas 

situações, mas como parte integrante do seu viver diário, algo que 

deverá fazer parte da sua dieta diária, como comer e dormir. Assim 

procedendo, cada um estará mais próximo de atingir o equilíbrio 

corpo mente, necessário ao processo seguinte do equilíbrio espiritual. 

Todos serão solicitados a darem a sua contribuição espiritual, seja 

qual for a maneira escolhida, pois toda a humanidade estará “ligada” 

diretamente aos planos mais elevados, em perfeita comunhão com os 

Mentores do Espaço, responsáveis pelo progresso e desenvolvimento 

dessa nova humanidade da Terra. O trabalho espiritual, como parte 

integrante de cada criatura, será o elo que, permanentemente os unirá 

aos irmãos desencarnados, escalados para acompanharem seus passos, 

durante o tempo que permanecerem na crosta terrestre. Essa ligação 

trará muitos benefícios a todos, em particular a certeza de estarem 

sempre “ligados” a pensamentos mais elevados, o que certamente os 

auxiliará a práticas também mais elevadas no seu relacionamento 

entre os encarnados.   

Essa devoção de encarnados e desencarnados estará abrindo 

caminho para a espiritualização do orbe terrestre, que é o passo já 

definido para o planeta, no próximo milênio. Graças a essa integração 

entre hóspede e hospedeiro, a Terra estará conquistando seu 

maravilhoso lugar no concerto cósmico, já previsto pelos Senhores do 

Espaço, em atendimento à Lei Maior, determinada pelo nosso Pai 

Celestial e sob o acompanhamento incansável do nosso Mestre Jesus. 

 

Irmãos Médicos da Corrente Espiritual da 
Fraternidade do Triângulo de Diamante sob a 
orientação do Irmão Roberto 



 

 

2 - As Intervenções Cirúrgicas e os Tratamentos
 Médicos do Novo Homem 

 

Conforme já é do conhecimento da humanidade atual, os 

métodos alternativos de tratamento das doenças em geral, é um dos 

novos caminhos que as criaturas vêm buscando há muito, como forma 

de solucionar problemas de saúde, ainda impossíveis de serem 

resolvidos pela medicina tradicional. E em todo o mundo, mais e mais 

médiuns de cura têm aparecido, trazendo novas esperanças a aqueles 

já desenganados pela medicina. Médiuns de cura, da benzedeira do 

bairro aos grupos organizados, praticando sofisticadas e complicadas 

cirurgias espirituais, todos representam o novo caminho que a 

medicina do próximo milênio estará seguindo, através dos novos 

métodos de tratamento e de intervenções cirúrgicas, na nova 

humanidade.  

O novo processo, já praticado em alguns casos entre os 

encarnados, graças às novas “facilidades” que o homem do futuro 

disporá, tais como a terceira vista, a percepção espiritual mais 

desenvolvida, enfim a capacidade de “sentir” e “participar” do mundo 

físico e do mundo espiritual com mais facilidade, o levará a 

compreender de modo mais equilibrado, as situações que estiver 

“vivendo”, isso de modo generalizado, a todos os que permanecerem 

ou vierem a encarnar na crosta terrestre. Assim, sempre que houver a 

necessidade da intervenção do médico, para solucionar problemas de 

saúde, ambos, médico e paciente poderão “contar” com o “auxílio” 

das Correntes Espirituais Superiores, para o solucionamento do 

problema, participando de modo consciente do processo, durante todo 

o tempo, do início ao final do processo. Na verdade, isso já acontece 

hoje para muitas criaturas, mas apenas àquelas que tenham alcançado 

um grau de espiritualização mais elevado, o que torna possível essa 

“ligação” com as Entidades de Auxílio do plano espiritual.  Essa 

realidade estará se estendendo para muitos, desde que aceitem e 

participem conscientemente dessa nova maneira de agir, em relação 

aos problemas da saúde. O que se vê ainda, em muitos casos, é a 



 

 

criatura buscando a ajuda espiritual, quando nada mais é possível 

fazer através da medicina convencional. Aí, como num passe de 

mágica, resolvido o problema, a maioria continua sua vida, quase 

sempre se esquecendo de que foi a Bondade Divina que o auxiliou, 

permitindo a redução ou mesmo a eliminação total do seu sofrimento, 

dando-lhe um novo viver. Assim mesmo, o Pai na Sua 

Magnanimidade, permite que a criatura continue sua caminhada de 

aprendizado, independentemente de estar ou não “entendendo” o 

verdadeiro motivo da graça recebida. No futuro, mais harmonizados e 

perfeitamente conscientes da situação que estarão vivendo, os 

encarnados neste planeta, devido a nova estrutura espiritual da Terra, 

trarão consigo, também, outra estrutura físico espiritual, mais 

dinamizada, mais etérea, livre de muitas vibrações mais baixas, como 

as que os encarnados de hoje, ainda se vêm obrigados a “carregar”.  

Por isso, desde já o Pai Altíssimo tem permitido que todos possam 

“exercitar” esse novo modo de tratamento dos seus físicos, o qual 

“trabalha” a partir dos seus espíritos, fato ainda pouco compreendido 

pela maioria das criaturas. A própria medicina, conhecendo suas 

limitações em muitos casos, já vem aceitando, de modo harmonioso, a 

participação da “medicina espiritualista”, onde as ervas, bênçãos, 

massagens e até mesmo as “cirurgias” praticadas por “Entidades 

Invisíveis”, já são aceitas sem maiores problemas.  Com isso, mais e 

mais criaturas vêm buscando nessa “medicina alternativa”, a resposta 

para muitos dos seus males.  Nas próximas décadas, já no terceiro 

milênio, muitos países reconhecerão oficialmente, a atuação dessas 

entidades espirituais para cuidarem de suas populações, quando 

perceberem que muitas “moléstias incuráveis” pelos processos 

adotados pela medicina tradicional, passarem a ser “extirpadas” 

através dos tratamentos espirituais. A partir daí, estará sendo dado 

mais um passo importante, para que as “religiões” deixem de interferir 

de modo oportunista, fazendo pressão contrária perante a opinião 

pública, para a condenação das práticas médicas espiritualizadas. 

Irmãos Médicos da Corrente Espiritual da 
Fraternidade do Triângulo de Diamante, sob a 
orientação do Irmão Roberto 



 

 

C - As Novas Técnicas e os Novos Campos de 
Atividade Profissional da Sociedade Terrestre 

 

Neste tema estaremos apresentando um assunto de grande 

valor para todos os irmãos encarnados deste maravilhoso planeta 

Terra, e que desde já estão participando da nova fase de vida na 

crosta, mais harmoniosa, mais espiritualizada e que está “recebendo” 

das Correntes Espirituais Superiores, novas orientações sobre o modo 

de viver a partir de agora e nos próximos anos, já no terceiro milênio.  

Para que a nova humanidade possa acompanhar a nova 

estrutura da Terra, os Senhores do Alto vêm dando instruções 

pormenorizadas sobre como deverá ser o comportamento de cada 

indivíduo que venha a habitar este orbe e dentre elas, podemos 

ressaltar aquelas que preconizam a nova postura de cada criatura em 

relação ao meio ambiente, com ênfase para a obrigatoriedade de se 

preservar as fontes naturais, geradoras dos elementos fundamentais da 

vida terrestre - o ar e a água - e dos reinos vegetal animal e mineral, 

que proporcionam os recursos para a sobrevivência de cada um no 

planeta. E assim, Novas Técnicas e Novos Campos de Atividade 

Profissional estarão sendo dinamizados na sociedade terrestre que, 

aproveitando a experiência de milênios, estará como que ressuscitando 

técnicas muito eficientes, na preservação de cada aspecto do meio 

ambiente, recriando novos campos de atividade para os encarnados, 

muitas das quais há muito tempo foram abandonadas e agora 

ressurgem com novos compromissos, ditados pelo Alto, para 

auxiliarem na nova fase de vida da Terra. 

1. As Novas Técnicas 

Conforme dissemos, técnicas milenares estarão sendo aproveitadas, 

agora dinamizadas e aproveitando o conhecimento científico e 

tecnológico alcançado pelo homem terrestre, as quais serão aplicadas 

nas diversas áreas da atividade humana, daqui em diante, como se 

estivessem sendo reaproveitadas e recebendo uma nova roupagem, 

mais dinâmica e atualizadas, adaptando-se aos novos recursos que a 



 

 

ciência e o conhecimento tecnológico oferecem. Em muitos casos o 

homem “adaptou” técnicas milenares sobre determinada tarefa ou 

produto, sempre que conquistava novos recursos, fossem de materiais 

ou processos. É o caso do arado, que mesmo tendo chegado ao estágio 

de sofisticação que vemos hoje, traz no seu âmago o princípio de 

funcionamento de milênios, variando em detalhes, muitas vezes 

alterados em função da tecnologia aplicada na sua fabricação e que em 

alguns casos, “modificou” seu verdadeiro objetivo e os valores que 

possuía no original, para determinada função que cumpria. Aliás, o 

próprio arado do exemplo, sofreu diversas modificações que o 

transformou numa ferramenta que hoje cumpre o papel “inverso” ao 

que cumpria no “original”. Explicar quais foram as modificações que 

levaram a essa inversão da sua verdadeira função, exigiria muito 

tempo para expormos, por isso preferimos apenas “mostrar” que uma 

das alterações que se processou no arado, durante estes milênios, foi a 

inversão da sua “linha de sulcar a terra”, que seguia a orientação no 

sentido horário, ou seja, “positivo” e hoje segue o sentido anti horário, 

ou o “negativo”. Essa linha “negativa” de sulcar a terra favorece o 

aparecimento de “ervas daninhas” e “pragas” na lavoura a ser 

semeada, pela similaridade e “atração”, tal qual um imã ao redor da 

área sulcada, que passa a vibrar negativamente após a passagem da 

lâmina do arado.  Essas sementes ao serem plantadas, recebem toda 

essa “carga” de vibrações negativas, tornando-se também, elemento 

receptivo para ervas daninhas e todo o tipo de pragas que estiverem 

próximas. A ciência atual ainda não tomou conhecimento deste fato, 

por isso os Mentores do Alto, conscientes do prazo ter se esgotado 

para os encarnados, estarão “inspirando” imediatamente as criaturas 

atualmente envolvidas com os projetos dos produtos da área agrícola, 

para estudarem esse ponto e alterarem o arado, baseando-se no projeto 

original de milênios.  

Do mesmo modo que o arado do nosso exemplo, milhares de 

outros produtos utilizados em inúmeras tarefas pelos encarnados, há 

milênios, com a evolução natural da ciência, o conhecimento de novos 

materiais e os processos de fabricação foram sendo alterados.  Muitas 



 

 

vezes, inadvertidamente, seus novos projetistas alteraram também 

suas estruturas vibratórias, tornando-os produtos de valor destrutivo.  

Uma das principais tarefas da nova humanidade terrestre, é a 

de “devolver” a todos aqueles produtos de uso importante para a 

preservação do meio ambiente, sob todos os aspectos, sua verdadeira 

finalidade, vibrando positivamente e assim, tornando-os aptos a 

cumprirem as tarefas de modo correto. É uma tarefa muito difícil, 

principalmente pelo fato de ter de se modificar primeiro, o modo de 

pensar e de agir das criaturas, habituadas que estão a deles se 

utilizarem da maneira “errada”, sem se darem conta da finalidade 

“invertida” que estão cumprindo na realização das tarefas.  

Com o tempo, as criaturas envolvidas com a nobre atividade 

do “design” dos produtos, já mencionada pelos irmãos cientistas como 

a ciência de grande valor para a humanidade, estarão sendo inspirados 

a buscarem nos produtos “antigos”, de preferência naqueles hoje 

considerados “peças de museu”, os detalhes de cada peça e suas 

verdadeiras funções, pois tendo sido objetos e produtos “nascidos” em 

épocas quando a humanidade ainda trazia consigo mais valores 

espirituais que a humanidade atual, ela foi “mais receptiva” às 

inovações que o Pai enviava e, por isso, esses produtos possuíam os 

verdadeiros valores e a correta finalidade a que pretendiam. Esse é um 

dos pontos a serem implementados daqui para frente, no tocante às 

novas técnicas a serem “transmitidas” aos irmãos da Terra, neste 

milênio. 

 

2. Os Novos Campos de Atividade Profissional da 
Nova Sociedade Terrestre 

 
Acompanhando as novas técnicas estarão surgindo também, novos 

campos de atividades profissionais para toda a sociedade terrestre do 

próximo milênio. 

Muitas dessas atividades profissionais, assim como as técnicas, 

estarão sendo “reeditadas” para os encarnados, como parte do 

processo de reutilização dos conhecimentos milenares, deixados de 



 

 

lado durante muito tempo, mas que agora passarão a ser utilizados 

com uma “nova roupagem”, mais dinamizada espiritualmente. 

No caso das novas técnicas, mencionamos como exemplo o arado. 

Neste caso, as atividades profissionais que estarão merecendo toda a 

atenção da nova humanidade, serão aquelas voltadas a agricultura e a 

preservação dos recursos ambientais e, neste caso, a figura do antigo  

“jardineiro”, entre outros, estará sendo “restaurada”.  

Há inúmeros exemplos de experiências práticas que todo o 

jardineiro do passado conhecia. Situações de como e quando “podar” 

uma árvore, o que plantar em cada estação do ano, o momento certo 

para a colheita desse ou daquele fruto, quando cortar as “varas” de 

bambu para a pescaria, etc. 

Normalmente, as épocas para plantio, colheita, poda, etc., seguiam 

as fases da Lua. Essa experiência prática passava de pai para filho e 

antes que se fizesse uma “documentação detalhada” de como os 

jardineiros realizavam suas diversas tarefas profissionais, eis que 

desapareceram por completo, pelo menos nas regiões mais 

desenvolvidas do planeta. É possível encontrá-los, ainda, nas 

pequenas cidades do interior. Mas quase sempre aculturados, ou 

pouco conhecedores da sua profissão. 

Pois essa é uma das atividades profissionais que estará renascendo, 

agora contando com recursos mais técnicos e até mesmo 

informatizados. 

Na verdade, a figura do velho jardineiro, estará sendo “atualizada”, 

com nova roupagem, sob a denominação de “ecologista”, “técnico 

florestal” ou mesmo “engenheiro florestal”.  

Haverá também, a figura do pesquisador, voltado a área da 

botânica, enfatizando seu interesse para a utilização das plantas na 

área farmacológica, quando procurará buscar o conhecimento com os 

poucos indígenas remanescentes das florestas tropicais, que ainda 

utilizam a maioria dos vegetais, sob as mais diversas formas e suas 

diversas partes, no preparo de um cem número de medicamentos, para 

o tratamento de todas as doenças existentes no seu meio. Esse resgate 

do conhecimento primário, para a utilização das plantas na área 

medicinal, estará propiciando maior atenção das criaturas, na 



 

 

preservação de toda a flora, em toda a sua extensa cadeia estrutural, 

onde tudo pode ser de grande valor, bastando para isso que se busque 

com as criaturas que há milênios dela fazem uso, a resposta para suas 

necessidades e expectativas.  

Do mesmo modo que estarão sendo convocadas as criaturas 

conhecedoras dos “segredos milenares” do reino vegetal, estarão 

sendo solicitadas aquelas que trazem consigo, o conhecimento dos 

reinos animal e mineral, principalmente as que sempre souberam fazer 

o bom uso de cada elemento componente desses reinos.  

Assim agindo, os Mentores do Alto estarão abrindo um novo 

capítulo para a vida das criaturas neste orbe, agora mais 

espiritualizado e voltado para uma nova missão de progresso e 

desenvolvimento, junto aos Planos Espirituais mais elevados, 

controladores de todo o processo evolutivo do Universo.  

Percebemos a grandiosidade que a jornada que a Terra está 

empreendendo, representa para Nosso Pai Altíssimo, quando sob a 

Divina Orientação do Mestre Jesus, as criaturas que aqui 

permanecerem e todas as que vierem a reencarnar, estiverem 

participando do modo correto e harmonioso, caminhando com o único 

objetivo de se elevarem e proporcionarem a elevação do planeta-

hospedeiro, aos mais altos níveis de espiritualização, conforme é o 

desejo divino.  

 

Leonardo da Vinci, com a colaboração dos Irmãos 
Técnicos e Engenheiros da Corrente Espiritual da 
Fraternidade do Triângulo de Diamante 

 

 

 

 

 

 



 

 

D - A Nova Estrutura da Família Terrestre, os                
Novos Métodos de Concepção e a Sexualidade 
Espiritualizada 

 

Antes de iniciarmos este capítulo, voltado essencialmente à 

estrutura do homem e da família do terceiro milênio, vamos esclarecer 

alguns pontos sobre o assunto a ser abordado:  

Ao tratarmos da nova estrutura familiar terrestre e os aspectos 

que a envolve diretamente, tais como a concepção e a sexualidade, 

estaremos apresentando as principais mudanças que estarão sendo 

processadas em cada criatura que permanecer e as que vierem a 

reencarnar no próximo milênio. Essas mudanças serão percebidas pela 

medicina, a partir da constatação da alteração genética da nova 

humanidade terrestre, que apresentará, a partir daí, um novo código 

genético - o GNA - em substituição ao atual DNA, e que será o 

portador das inúmeras alterações processadas nesses indivíduos, 

participantes da nova humanidade que estará vivendo na Terra, a 

partir de agora, já no terceiro milênio. 

1 - A Nova Estrutura da Família Terrestre 
 

Conforme já antecipamos, as criaturas encarnadas neste orbe no 

próximo milênio apresentarão substanciais alterações biológicas, a 

começar pelo novo código genético, mais dinamizado, mais 

espiritualizado, portador de diversas modificações estruturais, entre 

elas, aquelas que determinam o processo biológico da sexualidade.  

Nesse contexto, as criaturas portadoras desse novo código genético, 

que será uma das “senhas” determinantes da permanência de cada 

indivíduo neste planeta, estarão em condições de exercer a  

sexualidade de modo mais espiritualizado, menos material, como foi 

até agora.  

Durante sua vida sexual, cada criatura estará perfeitamente consciente 

de como deverá agir, praticando sua sexualidade exclusivamente para 

a procriação e perpetuação da família, deixando definitivamente de 

lado, todo e qualquer interesse sexual que não seja esse. Além disso, 



 

 

devido à sua nova estrutura física e biológica, decorrentes do novo 

código genético, a criatura terá a consciência do que representará a sua 

sexualidade, eliminando totalmente qualquer uso dela que não seja 

para a finalidade elevada e espiritualizante que representa. 

Na verdade, mesmo as criaturas atualmente reencarnadas e que 

continuem aqui vivendo nos próximos anos, já no terceiro milênio, ou 

terão seu código genético modificado, como vem acontecendo com 

milhares de criaturas mais espiritualizadas, ou já terá reencarnado 

portando esse novo código - o GNA. Essa é a razão que explica as 

inúmeras “diferenças” que muitas crianças de hoje apresentam, seja na 

elevada capacidade de raciocínio, na mentalidade mais madura, seja 

no conhecimento que demonstram no seu dia-a-dia, causando  

“espanto” e “preocupação” a pais e professores. Essas crianças, 

portadoras dessas “diferenças”, difíceis de serem explicadas pela 

medicina e psicologia atuais, são na maioria das vezes, espíritos  

“selecionados” para aqui “viverem”, este início de terceiro milênio, da 

nova fase terrestre, portando o código genético GNA e preparadas 

pelo Alto para serem “os mensageiros” da nova humanidade que aqui 

estará se instalando. Para muitos especialistas da área médica, da 

psicologia, da sociologia e outras áreas que analisam e avaliam o 

comportamento humano desta nova humanidade, que já vem se 

mesclando à humanidade atual, tem sido complicado “entenderem”  

certos “fenômenos” que os mais preparados e os mais sensíveis vêm 

detectando, já há algum tempo, os quais muitas vezes são 

diagnosticados como sendo “distúrbios” do comportamento, quando 

na realidade são “novas características”, essenciais para a vida das 

criaturas nesse “novo mundo”, que será a Terra do Terceiro Milênio.  

A nova família terrestre terá uma estrutura diferente da atual, 

principalmente no que diz respeito às responsabilidades.  

As funções do pai e da mãe, no período em que a criança é 

dependente, ou seja, do nascimento até os 7 anos, serão bem 

específicas, cabendo a ambos, entretanto, as tarefas caseiras, 

independentemente de serem obrigações da mulher ou do homem, ou 

seja, ambos estarão aptos a realizarem todas as tarefas da casa, sem 

distinção de sexo. 



 

 

Essa postura dará aos filhos um novo modo de ver como é a estrutura 

familiar e no futuro estarão seguindo o modelo apreendido em casa.  

Outro ponto a ser mencionado é o do número de filhos que os casais 

terão. Diferentemente do que vemos hoje, principalmente nos países 

menos desenvolvidos ou dependentes das religiões dominadoras, em 

função da ignorância das criaturas, com famílias constituídas de prole 

numerosa; no futuro haverá um “controle natural”, ditado pelo Alto, 

para o número de filhos, que deverá oscilar entre um e três, no 

máximo. Com isso, o que veremos na Terra do futuro, será melhor 

“qualidade” de criaturas encarnadas e não “quantidade”, como foi 

nestes últimos milênios. Esse “controle” permitirá o melhor equilíbrio 

do meio ambiente, do modo de vida de um e de todo o conjunto de 

criaturas que estiverem na crosta terrestre.  

 

2 - Os Novos Métodos de Concepção no Próximo Milênio 
 
Com certeza estais lembrados de ter ouvido falar sobre a evolução que 

a humanidade estará alcançando no próximo milênio, no que diz 

respeito aos novos métodos concepcionais. Não se trata de processos 

“in vitro”, como vêm sendo realizados hoje, mas o processo natural de 

evolução da própria criatura. Uma vez que as criaturas portadoras do 

novo código genético - o GNA - estarão mais evoluídas sob o ponto 

de vista da sexualidade, estarão também mais espiritualizadas e serão 

portadoras de características que as diferenciarão bastante da atual 

criatura encarnada neste orbe, sob o ponto de vista anátomo sexual. Os 

detalhes ainda são reservados, não nos sendo permitido revelá-los, por 

enquanto. O que podemos adiantar é que tanto o homem como a 

mulher, estarão “sentindo” sexualidade de maneira bem diferente do 

modo como sentiram até agora, onde os sentidos físicos estarão sendo 

substituídos pelos “sentidos espirituais”, características ainda 

desconhecidas dos encarnados. Desse modo, o ato sexual será um 

momento de júbilo, de extraordinária elevação espiritual, quando a 

energia mais pura - a energia sexual - estiver atingindo o ápice de cada 

criatura, que estará incorporando o espírito determinado, o qual desde 

o momento da concepção passará a “participar” da vida como 



 

 

encarnado, “recebendo” as vibrações de harmonia, de carinho, atenção 

e até mesmo orientação de seus pais encarnados. É algo ainda um 

pouco complexo para, em poucas palavras, explicar a vós que ainda 

trazeis um conhecimento “material” da sexualidade e da concepção de 

um novo ser. Proximamente, quando autorizados, estaremos 

apresentando a todos os irmãos encarnados, maiores detalhes sobre 

este assunto. O que podemos dizer ainda, é que o processo 

concepcional  continuará seguindo a mesma cronologia dos nove 

meses de gestação, sendo que, no futuro, a futura mãe não terá de 

“enfrentar” tantos problemas e dificuldades nesta fase, uma vez que 

sua estrutura biológica estará mais dinamizada e, portanto, conseguirá 

melhor equilíbrio para cumprir esta fase tão importante de sua vida.  

Haverá também, maior envolvimento entre mãe e filho, quando cada 

passo da gestação será conscientemente percebido por ela que poderá, 

inclusive, ir orientando o filho sobre o que fazer, como e quando fazer 

algo que permita melhorar as condições de ambos, durante essa fase. 

Com isso, os nove meses da gestação serão mais bem aproveitados e 

vividos pelos dois, mãe e filho, em total harmonia e equilíbrio. Na 

hora do parto, que a propósito será totalmente diferente do modo 

como é realizado hoje, principalmente o “parto cirúrgico”, a mãe irá 

“comandar” diretamente cada passo do filho, que “caminhará” para a 

vida orientado e num processo consciente e controlado física e 

mentalmente. A figura da “parteira”, do “obstetra” e mesmo do 

“ginecologista” serão dispensáveis durante toda a gestação e no 

momento do parto, uma vez que esse processo será mais evoluído e 

essencialmente espiritual, deixando de lado a característica física e 

dolorosa de hoje. E o motivo é muito simples: a mulher terráquea, 

nestes milênios, padeceu de todo esse sofrimento físico durante a 

gestação até o momento do parto, em virtude do seu procedimento 

errado, desde que passou a “entender” e a “sentir” seus sentidos 

físicos. Além disso, havia uma razão divina para que as 

criaturas “passassem” por essa experiência dolorosa. Daqui em diante, 

acompanhando o progresso espiritual da Terra, seus hóspedes 

encarnados também “viverão” a plenitude da espiritualidade, com 



 

 

ênfase para o menor sofrimento físico em diversas situações, como é o 

caso da gestação e do parto.  

Uma coisa é preciso que todos entendam: o que vivemos hoje foi 

consequência de procedimentos do passado. O que a nova 

humanidade viverá no futuro, será uma nova fase, mais espiritualizada 

e essencialmente “desprovida” das “consequências do passado”, uma 

vez que os escolhidos para aqui habitarem serão criaturas evoluídas 

espiritualmente e como consequência, “livres” de certos “carmas”, que 

muitas vezes causaram esses processos dolorosos, inclusive da 

gestação e do parto. Agora, mais evoluídas, as criaturas estarão 

envolvidas em novas missões, mais equilibradas, essencialmente 

espirituais e não há como fazer uma comparação de como viveis hoje 

no planeta. 

3 - A Sexualidade da Humanidade do Terceiro Milênio  
Alguns aspectos da sexualidade dos encarnados neste orbe, no 

próximo milênio, já foram apresentados. Devemos apenas ressaltar 

que cada criatura aqui encarnada no futuro, trazendo consigo algo 

novo, mais dinamizado, mais elevado espiritualmente, como será o 

novo código genético - o GNA estará apresentando um novo 

comportamento geral, e no caso particular da sexualidade, terá uma 

nova postura, mais próxima do divino, longe do material, do carnal.  

Assim, fica muito difícil para os encarnados da atualidade fazerem 

uma comparação, por mais simples que seja, entre o quadro atual e o 

que se esboça para a humanidade futura. De uma coisa podeis ter a 

certeza: as aberrações, a desvirtualização e o uso errado da 

sexualidade estarão desaparecendo com a atual humanidade da crosta 

terrestre. Aqueles que insistirem em fazer mal uso dessa característica 

humana de valor elevadíssimo, serão banidos sumariamente do 

planeta. É pouco provável que permaneça entre as criaturas escolhidas 

para habitarem a Terra no próximo milênio, alguma criatura portadora 

de “síndromes” tão baixas no tocante à sexualidade; por isso os 

Mentores do Alto vêm trabalhando com muita tranquilidade nesse 

novo quadro, que estará à disposição da nova humanidade dentro de 

pouco tempo. Para muitos encarnados da atualidade que 

compreenderam a verdadeira função da sua atividade sexual, o futuro 



 

 

se apresenta bastante promissor, mas para aqueles que ainda insistem 

em transformar o sexo em fonte de prazer e desvirtuamento moral, 

esses que se preparem, pois lhes é reservado um futuro nada 

promissor, quando deverão retornar à morada em planos inferiores, 

para se “ajustarem” e compreenderem o verdadeiro valor dessa função 

biológica.  

Deixaremos para, no futuro, voltarmos a tratar deste tema, 

quando as criaturas estiverem mais bem preparadas para entenderem 

as novas posturas que vêm sendo estruturadas para os encarnados, no 

terceiro milênio. 

 

 

Irmãos Médicos e Cientistas da Biologia Humana da  
Divina Corrente Espiritual da Fraternidade do 
Triângulo de Diamante, sob a orientação superior do 
Irmão Roberto  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

E - A Religião do Homem no Terceiro Milênio 

 

Não pensem os irmãos que a religião da humanidade do 

terceiro milênio será modificada a partir do dia 1º de janeiro do ano 

2000. O que estará acontecendo, será a mudança da mentalidade, tanto 

das criaturas encarnadas, como da própria igreja. No início, durante os 

primeiros dois séculos, aproximadamente, o processo irá sendo 

modificado para, a partir de um determinado momento, dar lugar 

àquela que será a verdadeira religião do novo homem que habitar o 

planeta. Podemos classificar esse processo de modificação da religião 

na Terra, da seguinte maneira:  

Amadurecimento do Ecumenismo Cristão e diminuição da 

influência das “religiões políticas” e das “religiões dominadoras” 

aos povos menos evoluídos.  

Desenvolvimento do Espiritualismo Científico, como 

substituto natural das religiões, do modo como se apresentaram até 

agora. 

Estabilização do Espiritualismo Científico junto aos 

encarnados do Terceiro Milênio, com  a abertura de novos caminhos 

espirituais, mais elevados, mais sutis, para todas as criaturas do orbe 

terrestre, a partir do segundo século do terceiro milênio, 

aproximadamente.  

O cumprimento de cada uma dessas etapas de modificação da 

estrutura geral da religião neste orbe se dará em etapas e em alguns 

continentes com maior intensidade que em outros. O hemisfério norte, 

por exemplo, berço das religiões mais difundidas nos últimos séculos, 

será um dos últimos a ser modificado. O motivo é bem simples: sendo 

uma região de hábitos religiosos antigos, qualquer alteração exigirá 

mais tempo para ser “compreendida”. E como o hemisfério norte, 

principalmente na área da Europa e Ásia sofrerá grandes 

transformações físicas, quando uma grande parcela do seu território 

será inundado, algo em torno de 2/3 do continente atual, o que restar 

estará sendo ocupado por criaturas melhor preparadas do ponto de 

vista espiritual, o que facilitará bastante o trabalho das Correntes 



 

 

Espirituais Superiores no tocante à correta evangelização. A parte 

oeste do hemisfério norte, abrangendo o continente Norte Americano, 

o México e a América Central, será outra região da Terra que estará 

sendo modificada fisicamente, quando boa parte do território a oeste 

estará sendo inundado, em algo próximo a 1/3 dos territórios Norte 

Americano, México e América Central, além de boa parte da 

Groenlândia, na mesma proporção de 1/3 do seu território atual. Desse 

modo, muitas cidades estarão sendo submersas e com elas as criaturas 

e todas as obras criadas com objetivos negativos.  

No tocante à religião, muitas seitas voltadas ao materialismo e 

ao dogmatismo, estarão sendo eliminadas naturalmente da crosta 

terrestre, submergindo juntamente com seus criadores, orientadores e 

seguidores. No hemisfério sul, a parte leste deverá ser a mais afetada, 

quando toda a região asiática, abrangendo o Japão, a China, Tibete e 

Índia além de parte da Austrália, estarão sendo eliminados em mais de 

2/3 de seus territórios atuais, que serão totalmente submersos.  O que 

restar em cada um desses países, será ocupado pelas criaturas que 

verdadeiramente, estarão representando o novo programa religioso 

científico, preparado para os encarnados do Terceiro Milênio. A 

região oeste do hemisfério sul será a que menos sofrerá alterações 

físicas, mas assim mesmo uma grande área da América do Sul será 

submersa, atingindo a Venezuela, quase toda a Colômbia, 1/3 do 

território Brasileiro, praticamente todo o Uruguai, 2/3 dos territórios 

Argentino, Chileno, Paraguaio, Peruano e Equatoriano.  Apenas a 

Bolívia será pouco afetada, receberá enchentes dos rios do pantanal 

que ocuparão 1/3 do seu território. A África será bastante afetada na 

parte leste, juntamente com todo o Oriente Médio, que praticamente 

será eliminado dos mapas terrestres. A parte oeste, central e sul da 

África terão mais de 2/3 de seus territórios inundados, abrindo grandes 

canais que irão tornar os desertos atuais em regiões muito férteis para 

a agricultura do Terceiro Milênio. O mesmo estará acontecendo com 

uma boa parte do continente sul americano, onde o Brasil, Paraguai, 

Bolívia, Argentina e parte da Venezuela e do Peru se transformarão 

em regiões muito férteis para a nova agricultura.  



 

 

Mas voltando aos aspectos religiosos, a nova humanidade do  

terceiro milênio estará sendo agraciada com uma nova orientação das 

Correntes Espirituais Superiores, que sob a Divina Orientação do 

Mestre Jesus, irão mostrar os verdadeiros caminhos a serem seguidos  

pelos irmãos que estiverem vivendo no orbe terrestre. É previsto que 

em até dois séculos, nos idos de 2200, toda a estrutura física e 

espiritual da Terra já terá se consolidado, quando uma nova 

humanidade, totalmente diversa da atual, aqui estará habitando, 

atendendo aos desígnios dos Mentores do Alto, responsáveis pelo 

futuro deste nosso querido planeta Terra.  

1 -  A Estrutura e o Funcionamento da Religião do  
Terceiro Milênio 
 
Conforme dissemos, a nova religião do homem no terceiro 

milênio será voltada essencialmente para o progresso espiritual de 

cada um e objetivando a perfeita sintonia com a nova vibração 

espiritual da Terra. Assim, cada criatura que permanecer ou vier a 

encarnar neste orbe nos próximos anos, trará consigo o compromisso 

de acompanhar os verdadeiros objetivos espirituais do planeta, 

dedicando-se  totalmente ao intenso cultivo da espiritualidade interior, 

voltando-se sempre às causas nobres, agindo sempre de acordo com a 

Vontade Divina, respeitando os Mandamentos de Deus e servindo 

sempre a Divina Causa Espiritual. Desse modo, o que veremos daqui 

em diante será o verdadeiro Ecumenismo Cristão, quando raças, 

religiões, heranças raciais, étnicas, etc., cederão lugar ao cumprimento 

do maior dos Mandamentos: “ Servir a Deus sobre todas as coisas”.  

Não havendo mais distinções entre raças, crenças religiosas, 

valores étnicos, etc., estarão sendo eliminados definitivamente, todo e 

qualquer tipo de conflito entre os irmãos aqui encarnados, que sob a 

rígida Orientação Divina, estarão todos cumprindo aquilo a que se 

comprometeram, antes de aqui reencarnarem. 

No tocante as diversas modalidades de “igrejas” e “seitas” 

religiosas da atualidade, elas estão “vivendo” seus derradeiros 

momentos, pois em pouco tempo estarão sendo definitivamente 

eliminadas deste orbe, devido ao excesso de dogmatismo e 



 

 

“exploração” da ignorância daqueles que foram arrebatados para seus 

templos. 

Essas criaturas, mesmo ignorantes, são consideradas 

“coniventes” com seus “líderes” religiosos, por terem aceitado o 

envolvimento com o processo, em troca de alguma vantagem material 

ou mesmo espiritual. Conforme dissemos anteriormente, igrejas, 

líderes e adeptos, todos estarão sendo afastados definitivamente do 

planeta, pois não haverá mais “espaço” para esse tipo de “doutrinação 

religiosa”, no novo espaço vibratório da Terra. A igreja católica e a 

igreja protestante, por serem estruturas muito sólidas e “espalhadas” 

pelos quatro cantos do planeta, estão sendo orientadas pelos Planos 

Espirituais Superiores no sentido de “aceitarem” de modo correto, o 

novo programa espiritual proposto pelo Alto, voltado exclusivamente 

para o Ecumenismo Cristão. 

Se aceitarem e agirem da maneira correta, se tornarão os 

“agentes” naturais das Correntes Espirituais Superiores para 

“mudarem” totalmente o modo de entender e de agir das criaturas que 

aqui estiverem, de agora em diante. Caso não concordem, serão 

também eliminadas do orbe terrestre em definitivo, dando lugar para o 

verdadeiro Ecumenismo Cristão, que estará deixando de ser religião, 

passando para o que se convencionou chamar de ciência do 

Espiritualismo ou Espiritualismo Científico.  

Conclusões - Todos vós podeis ficar tranquilos, pois no 

momento correto, maduro, cada criatura receberá sua dose de 

Inspiração Divina, que irá atuar diretamente no seu superconsciente, 

área ainda pouco conhecida de cada humano, mas que está sendo 

dinamizada para ser usada no momento que o Pai Altíssimo assim 

determinar. 

A Inspiração Divina que cada criatura estará recebendo, a 

partir do momento que estiver pronto, será a orientação de como 

deverá proceder no seu dia-a-dia, na prática dos ensinamentos para a 

conduta como verdadeiro cristão. Podemos adiantar que a própria 

atmosfera terrestre, mais limpa, mais leve, será o canal natural para 

que todos os que aqui estiverem,  



 

 

venham a “respirar” essa nova e maravilhosa vibração de alegria e 

harmonia espiritual, emanadas pelas Divinas Correntes Espirituais 

Superiores.  

Para encerrarmos este tópico, é importante lembrarmos a 

todos os irmãos, que a religião como vem sendo propagada nestes 

últimos séculos, deixou de ser o canal de orientação divina para se 

tornar o canal de doutrinação política e mercadológica, daqueles que 

detiveram o poder durante todo esse tempo. Praticamente todas as 

nações da Terra, estão hoje “envolvidas” com as principais correntes 

religiosas dominantes, as quais “ditam” as normas, as leis e como 

devem ser os processos econômico, educacional, do controle 

populacional e da religião de cada país. No futuro, o homem terá a 

capacidade de “decidir” o melhor para si e para a sua comunidade, sob 

a inspiração divina, quando estará agindo de modo correto, atendendo 

aos desígnios do Alto.  

 

Cientistas Sociais e Religiosos sob a orientação 
superior da Divina Corrente Espiritual da 
Fraternidade do Triângulo de Diamante, coordenada 
pelo Irmão Roberto 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

F - Resumo do Tema 3 - Os Grandes Experimentos 
Científicos 
 

Encerramos o Tema 3 - Os Grandes Experimentos 

Científicos do Projeto - Ciência do Futuro, enviados por diversos 

irmãos colaboradores da nossa Corrente Espiritual da Fraternidade 

do Triângulo de Diamante.  

Cada um dos tópicos abordados nesta etapa serviu para 

esclarecer do modo mais amplo possível, como se processarão as 

mudanças nas áreas da Educação, Saúde, Atividade Profissional, 

Estrutura Familiar, Concepção e Sexualidade Humana e Religião do 

terceiro milênio. Todas as criaturas que vierem a encarnar neste orbe 

estarão em condições para “viverem” plenamente as novas bases para 

uma vida mais harmoniosa e mais feliz.  Na verdade muitas criaturas 

aqui encarnadas, já vivem essa plenitude de harmonia e felicidade, 

voltadas que se encontram para os verdadeiros desígnios divinos, 

agindo dentro dos princípios cristãos, envolvidos completamente pela 

aura de amor e bondade, que o Grande Mestre Jesus nos legou.  A 

próxima etapa deste Projeto - Ciência do Futuro abordará diversos 

exemplos práticos da área científica que estarão sendo implantados 

num futuro próximo neste planeta.   

Foram selecionados os exemplos que dizem respeito 

diretamente às inovações que estão sendo preparadas para serem 

colocadas à disposição dos humanos, a partir do momento que todos 

estiverem em condições de compreender seus verdadeiros valores, 

como agentes do progresso e da evolução, tanto material quanto 

espiritual de todas as criaturas.  

Mais uma vez é nosso desejo que todos os irmãos envolvidos 

neste trabalho venham usufruir corretamente dos ensinamentos nele 

contidos, praticando-os do modo mais elevado e consciente da grande 

importância que ele representa para o futuro desta humanidade. 

Agradecemos a todos com um fraternal abraço. 

Irmão Roberto 



 

 

Tema 4 - Exemplos Práticos Científicos a Serem 
Implantados no Futuro, no Planeta Terra 

 
Os exemplos práticos científicos, selecionados para serem 

apresentados nesta etapa do Projeto Ciência do Futuro, dizem respeito  

principalmente às diversas áreas da atividade humana, que estarão  

sendo dinamizadas ou mesmo sendo introduzidas na Terra, a partir  

deste Terceiro Milênio, as quais podem, desde já, serem vislumbradas  

por todos aqueles que vêm se dedicando à espiritualidade de modo  

positivo, correto, verdadeiramente cristão. 

 

 Nas três etapas anteriores, muitos irmãos cientistas, 

pesquisadores e estudiosos nos apresentaram diversos assuntos que 

trazem consigo o conhecimento e a orientação equilibrada, para que 

todos os encarnados e desencarnados que vivem ou vierem a viver 

neste planeta possam ter uma direção precisa para todos os dias. 

 

 Nesta quarta etapa estaremos apresentando exemplos baseados 

nos temas anteriores, que estarão sendo utilizados como elementos 

referenciais para a melhor compreensão de todos. 

 

 Os principais assuntos de cunho científico que estarão 

merecendo a apresentação dos exemplos práticos são os seguintes: 

 

1 – A Preservação do Meio Ambiente como base 
para a Sobrevivência da Humanidade 

 
2 - A Educação da Nova Humanidade – Fator 

Fundamental para a Evolução do Homem  
 

 3 – A Saúde, a Alimentação e o Equilíbrio Espiritual, 
Fatores determinantes para o Progresso e a Elevação 
Espiritual de todas as Criaturas deste Orbe 
  
 



 

 

4 - A Evolução Cientifica e Tecnológica – Fatores  
Impulsionadores do Progresso Material e Espiritual da  
Humanidade Terrestre 
 

5 – Panorama Geral da Nova Humanidade 
 

 

Antes de passarmos para o primeiro item desta etapa, 

gostaríamos de enfatizar que todos os assuntos que estarão sendo 

abordados no correr desta etapa poderiam ser descritos de modo mais 

amplo e pormenorizado, mas o objetivo principal do Projeto - Ciência 

do Futuro, conforme já foi explicado anteriormente é apresentar, de 

modo resumido, as diversas fases que a Humanidade estará vivendo 

neste Terceiro Milênio, no maravilhoso planeta Terra. 

 

 

 Irmão Roberto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Volume 2 

Tema 4 - Exemplos Práticos Científicos 

1 - A Preservação do Meio Ambiente como Base 
para a Sobrevivência da Humanidade 

 

Somente a partir da segunda metade do século XX a 

humanidade “acordou” para a importância que o meio ambiente 

representa para a vida na crosta terrestre.  Esse “despertar” meio tardio 

se deu em função das inúmeras situações que o homem criou, ao 

“destruir” de maneira violenta a maior parte dos recursos naturais, 

responsáveis pelo equilíbrio ambiental e sua própria sobrevivência no 

planeta. Durante estes últimos cinquenta anos, houve uma grande 

movimentação de grupos de ambientalistas, que tentaram influenciar 

governantes e sociedades de todo o planeta, para o nível de poluição e 

destruição ambiental que chegamos. Em diversos casos essa atuação 

pacífica, mas consciente, sensibilizou um grande número de 

autoridades, nos quatro cantos da Terra, as quais conseguiram 

bloquear muitos empreendimentos que visavam apenas os lucros 

financeiros imediatos, sem se preocuparem com a devastação que 

estariam provocando, seja na eliminação de florestas inteiras ou na 

degradação irreparável dos mananciais de água potável e da própria 

atmosfera do planeta. Mas os problemas de devastação dos recursos 

naturais, sejam vegetal ou mineral, ainda estão muito longe de acabar, 

da maneira como o homem age em todos os continentes. Existe ainda 

a sombra das explosões nucleares pairando sobre toda a humanidade, 

quando alguns países decidem impor suas vontades egoístas e 

destruidoras acima das decisões superiores, que já estabeleceram a 

total eliminação do uso de artefatos nucleares na crosta terrestre.  

Aqueles que desobedecerem, conforme já foi dito, serão sumariamente 

eliminados do planeta.  

Quanto à devastação desregrada de muitos dos recursos 

naturais, imprescindíveis para a nova humanidade, começa um 



 

 

processo de eliminação de todos os responsáveis pelas decisões em 

assim agir, os quais serão “deportados” para o planeta inferior, onde 

encontrarão o ambiente propício para o correto entendimento dos atos 

irresponsáveis que cometeram durante suas estadas no orbe terrestre.   

Há um Movimento Universal, liderado pelos Mentores do 

Alto, responsáveis pela implantação da nova estrutura mental da 

humanidade do Terceiro Milênio na Terra, o qual já vem realizando 

modificações em diversos continentes, principalmente naqueles que 

ainda conservam mais de 1/3 das reservas naturais de vegetação e 

minerais, e o continente Sul Americano é um dos que têm a maior 

reserva. O continente Africano, a Austrália e parte da China são os 

outros continentes que preservaram mais de 1/3 de suas reservas 

naturais. Os continentes Ártico e Antártico, praticamente intactos por 

terem um papel diferente na atual estrutura do globo, continuarão 

ainda por algum tempo intocados, pois suas reservas estão muitos 

quilômetros abaixo da superfície gelada, o que lhes dá uma certa 

segurança e a garantia de que por um bom tempo o homem não irá 

devastá-los. A recuperação dos continentes que preservaram boa parte 

de seus recursos, já teve início há alguns anos, tanto do lado da 

natureza quanto na mente das criaturas que aqui estão ou vêm 

reencarnando. 

 O simples fato de se falar em “ecologia”, palavra totalmente 

desconhecida daqueles que tenham hoje mais de trinta anos, é a prova 

de que “criou-se” uma nova mentalidade de cunho preservacionista, 

influindo não somente na mente de cada indivíduo, mas 

principalmente interferindo para que todas as instituições 

internacionais, oficiais ou particulares, se conscientizassem da 

importância de se preservar todos os recursos naturais do planeta, sob 

pena de se ter um verdadeiro cataclismo global, sem que mais nada se 

possa fazer daí em diante.  

As Correntes Espirituais Superiores que vêm trabalhando 

intensamente nessa obra de conscientização de toda a humanidade 

atual, estão muito otimistas pelos resultados que vêm obtendo de cada 

criatura e das autoridades dos países em todos os continentes, pela 



 

 

conscientização e as mudanças que já vêm ocorrendo, no sentido de se 

alterar a mentalidade de todos, para que cuidem com toda a atenção de 

cada elemento da natureza, sejam os vegetais, os minerais ou mesmo 

os animais. Continuando nesse ritmo, em pouco tempo a Terra estará 

recebendo de volta seus maiores bens - a água e o ar - totalmente 

despoluído, abrindo-lhe novos horizontes para uma vida mais pura, 

mais harmoniosa e pronta para receber e desenvolver as vibrações 

elevadas que a tornarão, finalmente, um novo planeta, mais 

espiritualizado e mais elevado no Concerto Universal. Os principais 

exemplos práticos, nestas últimas décadas, sobre a correta preservação 

do meio ambiente terrestre como base para a própria sobrevivência da 

humanidade, são os seguintes:  

1º conscientização de cada criatura, individualmente, para o problema 

da destruição dos recursos naturais e da preservação das fontes básicas 

da vida - o ar e a água.   

2º conscientização das autoridades em nível internacional, tanto as 

oficiais quanto as particulares, que direta ou indiretamente vêm 

colaborando no processo de conscientização individual das criaturas, 

através de programas ambientalistas, incentivos culturais e projetos de 

pesquisa e treinamento na área da ecologia.   

3º unificação dos países localizados nos mesmos continentes, como é 

o caso dos países europeus, os sul americanos e os africanos, que vêm 

criando suas comunidades, sejam com objetivos econômicos, 

culturais, esportivos ou apenas turísticos. Os resultados, que já 

começam a tomar corpo, mostram que o velho ditado de que “a união 

faz a força” continua valendo, principalmente neste caso, onde o mais 

importante é o consenso sobre os problemas ambientais de todo o 

continente em prol de cada país, e a importância da preservação dos 

recursos naturais de todo o planeta, condição “sine qua non” para a 

sobrevivência de cada país e da própria Terra. 

4º as decisões tomadas pelas autoridades servirão de modelo para cada 

indivíduo, que terá o compromisso de dar continuidade ao programa 



 

 

estabelecido, sob pena de ser afastado do orbe, caso não siga as 

decisões do Alto.   

Para encerrarmos esta exposição, devemos ressaltar a todos 

que a preservação do meio ambiente terrestre é fator preponderante 

para que sua evolução, prevista pelos Mentores do Alto, se processe 

de modo correto e sem mais atropelos, como os que se verificaram, 

principalmente no último século deste milênio, quando duas guerras 

mundiais e dezenas de outras continentais, retardaram as mudanças 

que deveriam ter sido processadas nos quatro cantos do planeta, 

causadas principalmente pelo direito ao livre arbítrio que os 

encarnados tiveram. Agora, conforme já tivemos a oportunidade de 

explicar anteriormente, os encarnados na Terra neste próximo milênio, 

deixarão de ter o direito ao livre arbítrio, passando a agir conforme as 

determinações oriundas dos Orientadores Superiores, responsáveis 

pelos destinos dessa nova humanidade terrestre, para que o planeta 

possa seguir seus caminhos de modo correto e sem a interferência 

destrutiva das criaturas que porventura, ainda não tenham entendido 

os verdadeiros objetivos traçados pelo Pai Altíssimo para o nosso 

querido planeta hospedeiro. 

Agradecemos esta oportunidade de podermos apresentar estes 

exemplos de tão grande importância, para que nossos irmãos 

encarnados e desencarnados entendam e participem das modificações 

que vêm sendo processadas neste orbe terrestre, com a finalidade de 

permitir sua elevação espiritual, conforme é desejo do Pai Altíssimo e 

com isso, proporcionar a todos os que nele orbitam, de participarem 

também desta elevação espiritual.  

 

Irmãos Cientistas do Meio Ambiente Terrestre, da 
Corrente Espiritual da Fraternidade do Triângulo de 
Diamante, coordenados pelo Irmão Roberto 

 



 

 

2 - A Educação da Nova Humanidade – Fator 
Fundamental para a Elevação do Homem 

 

Apresentar exemplos das mudanças que a Educação deverá 

sofrer no próximo milênio é uma tarefa árdua, uma vez que o quadro 

educacional atual, em todo o mundo, é algo catastrófico. Assim 

mesmo, sabemos que nada acontece por acaso e que o quadro que a 

humanidade enfrenta hoje, é o resultado de um processo criado e 

alimentado por ela mesma, durante séculos. Por isso, conforme as Leis 

Divinas, é preciso que todos aqueles que criaram essas condições 

propícias para o desencadeamento do caos educacional em todo o 

planeta, sejam os que processarão o seu ajuste e as modificações 

necessárias, para que no futuro todos possam usufruir dos verdadeiros 

objetivos que o Alto traçou para a Educação da nova humanidade 

terrestre.  

O processo educacional foi durante mais de um milênio, 

privilégio das poucas criaturas que detinham o poder político, 

religioso e econômico em todos os continentes da Terra.  Durante os 

últimos dois séculos, graças ao trabalho devotado de algumas dezenas 

de criaturas voltadas para os aspectos sociais e econômicos de seus 

irmãos encarnados, a Terra sofreu uma modificação muito grande em 

todos os seus aspectos, mas foi na área educacional que se processou 

uma das maiores mudanças, quando a maior parte dos países, em 

todos os continentes, passou a considerar a educação como parte 

fundamental do processo evolutivo de seus povos, exigindo que todos 

estudassem, pelo menos a etapa do ensino fundamental. Alguns países 

europeus, como é o caso da Alemanha, estruturou o processo 

educacional do país de modo a proporcionar a todas as criaturas, a 

oportunidade de se prepararem para a vida profissional, desde a 

infância, a partir do ensino fundamental. Foi enfatizado o ensino 

profissionalizante, como base para o desenvolvimento individual e de 

toda a sociedade, a ponto de ser exigido que cada cidadão cumprisse 

integralmente o período de sua educação, do curso fundamental até o 

curso técnico profissionalizante e a partir daí, poderia continuar sua 



 

 

educação de nível superior, na área que tivesse vocação, caso 

houvesse possibilidade e tivesse interesse pessoal. Desse modo, todo 

cidadão alemão, desde meados do século XIX, cumpriu rigorosamente 

as determinações legais de estudar até a obtenção de um título 

profissionalizante, o qual permitiria que a criatura ingressasse no 

mercado de trabalho, apto a cumprir determinada atividade, que iria 

dar-lhe as condições para o sustento, ao mesmo tempo em que estaria 

cumprindo sua obrigação para com o seu país, no progresso e no 

desenvolvimento geral, em todas as áreas da atividade humana.  

Em todos os tempos, desde a Antiguidade, esse é o melhor 

exemplo que podemos citar de uma estrutura completa, disciplinada e 

muito organizada do ponto de vista da Educação. Muitas outras 

sociedades terrestres se preocuparam com a Educação de seu povo, 

como é o caso da Inglaterra, da França, da Holanda, de todos os Países 

Escandinavos, do Japão e mesmo de alguns países do novo mundo, 

como o Canadá e os Estados Unidos. Apenas é preciso ressaltar que, 

de modo organizado e disciplinado, somente a Alemanha cumpriu 

rigorosamente todas as etapas que envolvem o processo, seguida da 

Inglaterra e da França. Aliás, graças a esta estrutura educacional rígida 

e disciplinada, a Alemanha conseguiu “sobreviver” e se reerguer após 

duas guerras mundiais, ambas causadoras da total destruição do país.  

Se de um lado, grandes mentes emigraram para outros países 

em função dessas duas guerras mundiais, do outro a Alemanha 

conseguiu “renascer das cinzas” dessas guerras, evoluindo sob todos 

os pontos de vista, graças principalmente ao preparo de cada um dos 

seus filhos, do ponto de vista educacional, tiveram para uma atividade 

profissional, permitindo que o país, mesmo sob os escombros das 

guerras, continuasse produzindo e dando continuidade ao 

cumprimento das atividades essenciais para a sua sobrevivência e de 

todo o povo. Mais ainda, a dedicação e o preparo da sociedade, tornou 

possível que o país continuasse participando de todo o processo de 

desenvolvimento e crescimento a nível científico e tecnológico, o que 

o tornou neste final de milênio, um dos países mais desenvolvidos do 



 

 

planeta em quase todas as áreas de atividade, continuando a ser um 

dos grandes modelos, inclusive na área educacional.  

Para o próximo milênio está prevista a modificação completa 

da atual estrutura educacional, tema já abordado em páginas anteriores 

deste projeto. Podemos ressaltar que a grande modificação a ser 

empreendida no capítulo Educação, será os “novos objetivos que ela 

deverá ter para a criatura, no contexto de cada sociedade”. Por 

exemplo, numa sociedade como a Chinesa, onde existe uma grande 

carência de alimentos para atenderem às necessidades de bilhões de 

criaturas, os Mentores do Alto estarão orientando as autoridades 

daquele país para darem prioridade à educação voltada aos 

conhecimentos na área agrícola, com ênfase para a racionalização dos 

métodos de cultivo, colheita, armazenamento e conservação, a 

distribuição e o preparo dos alimentos. Em cada etapa do processo, 

serão necessários alguns anos para que a sociedade chinesa modifique 

seus hábitos atuais, no tocante ao cumprimento dessas etapas. Isso 

exigirá grandes mudanças até mesmo no modo de pensar das criaturas, 

o que levará algum tempo, com certeza. Em outras sociedades 

terrestres, o quadro educacional deverá seguir um modelo semelhante 

ao exemplificado, sempre adequado a cada estrutura social, específica 

de cada povo. Esse processo de modificação da estrutura educacional 

de toda a humanidade terrestre do terceiro milênio já teve início, 

porisso a grande convulsão social em busca de novos caminhos, que 

possam orientar corretamente os educadores na organização de um 

sistema mais atualizado, que venha ao encontro das verdadeiras 

necessidades das criaturas, motivando-as para a educação como 

elemento primordial para o seu desenvolvimento e a fim de poderem 

contribuir, de modo produtivo e harmonioso junto à sociedade onde 

vivem.  

É difícil para todos vós, que estão vivendo hoje um momento 

de total “desorganização” do ensino, em todos os níveis, entenderem 

essa afirmação de que já estão em processamento as mudanças 

necessárias para que o ensino no Terceiro Milênio apresente uma nova 

roupagem, mais dinamizada e de acordo com a orientação prescrita 



 

 

pelas Divinas Correntes Espirituais Superiores, responsáveis por todas 

essas modificações do processo educacional para a nova humanidade. 

Dentro de no máximo um decênio, começarão a aparecer os resultados 

do processo que já se iniciou na área educacional, tanto do lado das 

criaturas, que estarão buscando outros caminhos para suas vidas, 

quanto do lado das autoridades, que estarão sendo “inspiradas” pelas 

Correntes Espirituais Superiores para agirem do modo correto, 

preciso, disciplinado, em relação ao funcionamento de todo o processo 

educacional da nova humanidade. Em alguns casos atuais, já se pode 

verificar mudanças concretas nesse quadro “doloroso” da falência 

educacional, nos países chamados “do terceiro mundo”, mas não 

exclusivamente só neles. Essas mudanças concretas, referem-se a 

busca que um grande número de educadores, principalmente os que 

atendem as crianças e adolescentes, vêm empreendendo, no sentido de 

adequarem os currículos escolares à mudança de postura que os 

indivíduos trazem consigo a cada nova geração,além da necessidade 

que esses mesmos educadores vêm sentindo, para acompanharem os 

processos de evolução científica e tecnológica, os quais graças à 

dinamização dos meios de comunicação, vêm sendo incorporados às 

sociedades de todo o planeta, numa velocidade muito grande e 

absorvidas principalmente pelas crianças e adolescentes, de modo 

muito rápido, as vezes tornando-se um grande obstáculo para esses 

educadores conseguirem acompanhar a evolução dos seus alunos. Por 

esse motivo não há mais tempo a perder, ou se age rápido para que se 

possa acompanhar a evolução que as criaturas vêm provando  trazer 

consigo, ou haverá a necessidade da intervenção dos Mentores do 

Alto, para que o processo evolutivo que a Terra continua seguindo não 

seja “obstruído” pelas criaturas que continuam “acomodadas” e 

insistem em continuarem a ministrar ensinamentos que ficaram para 

trás, há muito tempo.   

Esperamos que este texto possa servir de alerta a todos os 

irmãos que direta ou indiretamente participam do processo 

educacional das criaturas deste orbe, servindo também de estímulo a 

todos os que nestes últimos anos, só vêm percebendo o retrocesso e o 

caos na área educacional de seus países, em todos os seus níveis.  



 

 

Agradecemos a oportunidade que nos foi dada para expormos 

os resultados dos estudos e pesquisas que vimos realizando nessa área, 

há décadas. 

 
Irmãos Educadores da Corrente Espiritual da 
Fraternidade do Triângulo de Diamante, sob a 
orientação do Irmão Ramathis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 - A Saúde, A Alimentação e o Equilíbrio 
Espiritual – Fatores Determinantes para o 
Progresso e Elevação Espiritual de Todas as 
Criaturas deste Orbe 

 

Antes de iniciarmos este novo capítulo do Tema 4 - 

Exemplos Práticos Científicos a serem Implantados no Futuro, no 

Planeta Terra, gostaríamos de explicar a todos os irmãos encarnados 

e desencarnados, interessados em nossos trabalhos de cunho científico 

espiritualizante, que os assuntos que iremos tratar neste capítulo se 

revestem da maior importância para as criaturas que passam a 

vivenciar este período maravilhoso de transição entre o final de uma 

etapa de expiação e o início de uma nova era de muita paz, harmonia, 

crescimento e elevação espiritual terrestre, a qual estará 

proporcionando a todos os que aqui permanecerem e aqueles que se 

preparam para reencarnar na crosta, uma nova e maravilhosa 

perspectiva de paz, alegria e a certeza de que estarão, finalmente, em 

condições de praticarem de modo correto, todos os divinos 

ensinamentos que receberam no espaço. Essa prática será o grande 

alimento impulsionador da Terra, nesta sua nova e elevada fase, que 

se inicia no terceiro milênio. 

A Saúde - Trataremos do assunto SAÚDE de modo diferente 

como vem sendo tratado na humanidade atual, uma vez que as 

criaturas do próximo milênio apresentarão uma nova estrutura física, 

mais espiritualizada, mais etérea, e o novo código genético - o GNA - 

que proporcionará um outro metabolismo geral em cada ser, conforme 

já foi explicado para todos vós em temas anteriores. Por esse motivo, 

falar do tema “saúde”, agora, exigirá certo exercício mental de todos, 

para que evitem fazer analogias com a experiência que viveis no 

momento, que reconhecemos não serem das melhores.  

Diversos são os fatores que estão diretamente relacionados à 

saúde de todos vós na atualidade: tipos de alimentos consumidos, 

modo de vida, uso de medicamentos de efeitos quase sempre 



 

 

desastrosos à saúde e uma dezena de outras causas, todas muito 

negativas para o equilíbrio dos organismos dos encarnados. 

Somente na última década deste milênio que as criaturas 

passaram a procurar nos diversos “tratamentos alternativos”, tais 

como a Ioga, o Tai-Chi-Chuan e outras de origem oriental, o 

“remédio” para seus males físicos de toda a ordem. Na maioria das 

vezes, essas doenças de origem psicossomáticas, quando tratadas com 

os diversos tipos de medicamentos da área alopática resultam, quase 

sempre, no aumento dos problemas de saúde, para a maioria dos 

pacientes a eles submetidos. 

A classe médica, até há pouco tempo, não admitia qualquer 

tipo de tratamento que não fossem aqueles prescritos nos antiquados 

mementos médicos, verdadeiras coletâneas de bulas dos 

medicamentos da Idade Média.  

As novas gerações, mais evoluídas espiritualmente, passaram 

a exigir um novo tipo de medicação para os seus males, recusando 

todo e qualquer tipo de medicamento que apresentasse na sua 

composição, produtos sintéticos, geralmente resultantes de reações 

químicas e causadores de moléstias graves e irreversíveis, como o 

câncer. 

Foi graças a interferência dessas criaturas, encarnadas 

recentemente, que a humanidade passou a conviver com novos tipos 

de medicamentos, muitos deles “retirados do baú” de antigos adeptos 

do naturalismo ou dos receituários de alquimistas e homeopatas. Em 

poucos anos, muitos países passaram a adotar em seus hospitais e 

clínicas oficiais, esses novos remédios, ainda que de modo opcional, 

numa primeira fase.  

Mais recentemente, pesquisadores de todo o mundo foram ao 

encontro dos povos nativos de todos os continentes, na busca de novas 

respostas para velhos problemas de saúde, resolvidos de maneira 

natural e eficaz por todos esses “irmãos da terra”, inspirados há 

milênios pelas correntes espirituais que os atendem, a buscarem na 

natureza a solução para os problemas alimentares e de tratamento de 



 

 

seus males. Guardados há séculos pelos seus líderes religiosos, estão 

sendo agora divulgados para os “civilizados”, como recurso derradeiro 

para a solução de uns cem números de problemas de saúde não 

resolvidos pela medicina humana. Na prática, o caminho a ser seguido 

por todos aqueles que desejam manter a saúde, está no lema dos 

antigos mestres gregos da “mente sã em corpo são”.  

Os problemas acumulados pelas criaturas que vivem desde a 

infância, totalmente envolvidos com a preocupação do acúmulo de 

bens materiais, deixando de lado os valores do espírito, cedo ou tarde 

estarão se defrontando com as consequências advindas desse 

desequilíbrio entre o físico e a mente, decorrente do acúmulo de 

energia concentrada num ponto e na falta dela noutro. 

Podeis verificar que todas as técnicas milenares de busca do 

equilíbrio entre o físico e a mente, procuram exercitar a parte 

energética dos corpos físico e mental da criatura, para a recomposição 

global do corpo enfermo. Essa é a técnica que estará dominando a 

nova humanidade do terceiro milênio, como elemento fundamental do 

equilíbrio entre o corpo e a mente, condições básicas para a boa saúde 

das criaturas. 

Quando a humanidade, como um todo, entender que o único 

caminho para o seu desenvolvimento físico e espiritual é a 

manutenção do equilíbrio do corpo e da mente através de uma postura 

elevada, harmoniosa, voltada essencialmente para os valores 

espirituais de cada um, utilizando os valores materiais como “meios” e 

não como “fins” do seu progresso e evolução enquanto encarnados, 

podeis ter a certeza de que estareis vivendo a plenitude da nova vida 

terrestre do terceiro milênio.   

Graças ao novo código genético - o GNA - que já vem sendo 

implantado em grande parcela dos encarnados neste orbe terrestre e 

que a partir do próximo milênio estará fazendo parte de todas as 

criaturas que aqui permanecerem ou que para cá vierem, o 

metabolismo de cada um será mais sutil, exigindo para o 



 

 

funcionamento do corpo, menores quantidades de alimentos, porém 

melhor selecionados. 

E como já vos foi dito em textos anteriores, a substituição da carne 

animal pelos cereais e vegetais mais balanceados, além dos inúmeros 

produtos de origem vegetal que estarão sendo colocados à disposição 

da nova humanidade, todos estarão proporcionando uma nova fonte 

alimentar e consequentemente, estabelecerão outra maneira do 

organismo metabolizar esses alimentos, que estará recebendo apenas 

aquilo que realmente irá melhorar as condições de saúde de cada 

criatura, dando-lhe ainda as melhores condições físicas para que 

possam se integrar espiritualmente às Correntes Espirituais 

Superiores, responsáveis pela evolução de toda a humanidade 

terrestre, de acordo com os desígnios do Alto. Resumindo, podemos 

vos adiantar que na mudança do milênio, mudará também a estrutura 

física das criaturas, a qual será mais dinamizada, mais pura, portadora 

do novo código genético, condições necessárias para que toda a 

humanidade passe a vibrar em consonância com a nova estrutura 

espiritual terrestre, alimentando-a de maneira mais elevada, mais 

harmoniosa.   

A Alimentação - Este tópico, dando sequencia ao assunto 

em pauta, é da maior importância para todas as criaturas que aqui 

permanecerem e aquelas que vierem a reencarnar no planeta a partir 

do próximo milênio. Para se preservar a saúde, o fator alimentação é 

um dos pontos principais que cada criatura deve considerar desde o 

nascimento.  

Atualmente a alimentação materna, por exemplo, voltou a ser 

estimulada, depois de algumas décadas de “interrupção voluntária” 

das mães mais jovens, que estimuladas pela indústria da beleza e da 

moda, passaram a considerar a amamentação como uma agressão ao 

seu físico, principalmente no tocante a estética dos seios, que após o 

parto passou a ser alvo de intensa preocupação, exigindo tratamentos 

diversos à base de produtos químicos de valores duvidosos, com o 

objetivo de “conservarem” a mesma postura estética sem o risco da 

flacidez ou das estrias. 



 

 

Com isso, a função primordial das glândulas mamaria ficaram 

relegadas a um segundo plano, onde a criança “perdeu” a fonte mais 

rica e mais importante de proteção contra todo o tipo de agressão que 

o seu organismo pudesse sofrer - o leite materno. 

A antiga sabedoria popular das vovós ficou “engavetada” 

durante quase duas décadas, principalmente no Brasil, país de grande 

fertilidade, em se copiar “modismos” de fora e o resultado foi uma 

“leva” enorme de crianças subnutridas, do nascimento ao final da 

primeira infância, causada principalmente pela desatenção de milhares 

de mães que colocaram em primeiro lugar sua estética física, depois o 

sublime amor materno.  

Graças às pesquisas realizadas por grupos de cientistas 

preocupados com os níveis alarmantes de subnutrição em todos os 

níveis socioeconômicos e o número elevado de crianças até um ano, 

sem as defesas orgânicas contra os mais diversos tipos de vírus, 

encontrou-se rapidamente a resposta para esses problemas - a falta do 

leite materno na alimentação dessas crianças. Afinal, ele ainda é o 

principal alimento que uma criança pode receber, do nascimento até 

pelo menos os seis primeiros meses de vida, pois nele estão contidos 

todos os elementos necessários para que o bebê se desenvolva bem, 

principalmente nesses primeiros meses de vida. 

Há ainda aspectos desconhecidos dos médicos da Terra, no 

tocante a outros valores que o leite materno contém, como por 

exemplo, valores “bioenergéticos” dosados especialmente para o filho, 

os quais são muito mais importantes do ponto de vista espiritual do 

que do ponto de vista vitamínico. São eles os responsáveis, por 

exemplo, pela “proteção” que a criança estará recebendo, quanto aos 

aspectos de inoculação contra todo o tipo de vírus ou doenças, que 

fatalmente a levaria à morte ou na melhor das hipóteses, às seqüelas 

que redundariam na interrupção do processo normal de crescimento e 

desenvolvimento biológico.  

No futuro, as mães estarão mais conscientes do divino 

compromisso de amamentarem seus filhos, desde o nascimento até 



 

 

pelo menos os primeiros seis meses de vida, e mais, “aprenderão a 

doar” a seus filhos, a energia espiritual extra que estará aflorando após 

o parto, para que eles possam “acordar” para esta encarnação, 

conscientes desde o primeiro sopro respiratório, da importante missão 

espiritual que lhes é reservada durante a permanência no orbe terrestre 

que, aliás, será por um período mais longo que a média atual, que 

neste último século não ultrapassou os setenta e cinco anos, na 

maioria dos continentes da Terra. 

No futuro esse período médio poderá se estender até os cem a 

cento e vinte anos, para que cada criatura possa realizar um trabalho 

mais amplo no seio da família e da sociedade aonde vier a reencarnar. 

Por isso, a alimentação adequada desde o nascimento e durante toda a 

vida, será um dos pontos que mais serão enfatizados, inclusive durante 

o período de estudos de cada encarnado do próximo milênio.  

Com a evolução espiritual das criaturas, o desgaste físico em 

decorrência das desarmonias ou desequilíbrios mentais, serão 

eliminados e com o tempo o que se verá serão criaturas vivendo num 

verdadeiro paraíso, como o imaginais hoje.  

Sem se desligarem das responsabilidades e dos compromissos 

assumidos, principalmente com as Esferas Superiores, cada criatura 

deste orbe terrestre estará vivendo a plenitude espiritual, apenas 

encontrada hoje nos Planos Espirituais mais elevados, como o que nos 

encontramos agora. 

Aqui, para terdes uma tênue ideia, todos têm uma 

responsabilidade diária e consegue reservar bastante tempo para o 

estudo, a leitura, a música e principalmente para o trabalho em prol 

dos irmãos mais necessitados. É bem verdade que, à medida que 

evoluímos, deixamos de lado certos tipos de necessidades que para 

vós encarnados representam muitas horas e, às vezes, dias inteiros de 

tempo “perdido”, pois não acrescentam nada em vossas vidas. Aqui, 

ao contrário, cada segundo do nosso tempo é aproveitado como se 

fosse a última gota d’água disponível para matar a nossa sede. 



 

 

Sabemos, entretanto, que a experiência que já vivemos aqui, 

ireis viver aí em breve, por isso cabe-nos alertar a todos vós, da 

necessidade de serem mais disciplinados na utilização de cada 

segundo de vossas vidas, pois o tempo que perdeis agora, vos fará 

muita falta no futuro. É a Lei da Compensação trabalhando de acordo 

com a Orientação Divina, visando ensinar a todos os seus filhos.  

No tocante à alimentação, assunto que já mereceu várias 

abordagens nos temas anteriores, devemos vos dizer ainda que a nova 

humanidade, graças a eliminação total de quaisquer tipos de carnes 

animais, estará desenvolvendo uma nova aura que irradiará somente 

vibrações de harmonia e de amor a todos com os quais conviver, 

vibrações essas também absorvidas dos seus irmãos, as quais no final 

estarão modificando a própria atmosfera do planeta, e como 

consequência estará emitindo vibrações semelhantes, dinamizadas 

numa escala geométrica, para todos os outros globos deste e de muitos 

outros sistemas solares do Universo.   

Agradecemos esta maravilhosa oportunidade que o Pai 

Misericordioso nos concedeu de, por intermédio de nosso querido 

irmão psicógrafo, enviarmos este texto a todos os queridos irmãos 

encarnados, assim como os irmãos desencarnados também terão a 

oportunidade de o absorverem, resultado de pesquisas intensas, 

destinadas a oferecerem a todos os interessados em evoluírem suas 

mentes, material e espiritualmente, conforme o desejo maior da Mente 

Divina.  

 
Irmãos Cientistas e Pesquisadores Médicos da 

Corrente Espiritual da Fraternidade do Triângulo de 
Diamante, sob a orientação superior do Irmão Roberto  

 

 

 

 



 

 

4 - A Evolução Científica e Tecnológica - Fatores 
Impulsionadores do Progresso Material e 
Espiritual da Humanidade Terrestre  

 

Reservamos para este capítulo sobre a Evolução Científica e 

Tecnológica - Fatores Impulsionadores do Progresso Material e 

Espiritual da Humanidade Terrestre, a abordagem dos principais 

aspectos que justificam a importância da evolução científica e 

tecnológica no processo evolutivo das criaturas, sejam as revestidas 

pelo corpo de carne, quanto as que permanecem nos planos 

espirituais.  

Todos os seres espirituais têm o direito e o dever de 

conhecerem e fazerem uso, bem como de participarem dos processos 

de pesquisa e desenvolvimento dos mais diversos recursos científicos 

e tecnológicos que a Mente Divina coloca à disposição de seus filhos, 

visando principalmente a evolução espiritual de todos e do planeta.  

Esses recursos devem ser entendidos fundamentalmente como 

os “meios” que estarão proporcionando as melhores condições para o 

progresso e o desenvolvimento da humanidade e como consequência 

natural, a elevação de cada criatura, do ponto de vista espiritual.  

Contudo, o último milênio que ora termina, demonstra um 

saldo nada otimista sob este aspecto, quando verificamos a 

enormidade de criaturas que fazendo uso indevido do seu livre-

arbítrio, enveredaram pelos caminhos sem volta do materialismo 

oportunista, onde as vantagens imediatas sequer levaram em 

consideração o sofrimento de seus irmãos menos afortunados ou ainda 

imaturos para acompanharem os raciocínios sagazes dessas criaturas. 

Desse modo, foi necessária a intervenção dos Mentores do Alto, para 

coibirem o crescimento desordenado desse processo, que tomava o 

vulto de verdadeira “bola de neve”, caso não houvesse o “basta” 

paternal dos Irmãos Maiores, preocupados com os rumos negativos 

dessas criaturas oportunistas.             



 

 

A partir de agora, às vésperas do Terceiro Milênio, percebe-se 

daqui um elevadíssimo número de encarnados e desencarnados que já 

vêm seguindo os caminhos em direção do planeta inferior que os 

atraiu, em consonância com os níveis vibracionais semelhantes entre 

eles.  

Deveis perceber que os inúmeros inventos, resultantes de 

pesquisas orientadas pelos irmãos superiores e “transmitidas” aos 

encarnados, de acordo com a evolução dos seus níveis de 

compreensão para cada inovação, colocadas à disposição, na maioria 

das vezes foi usado de forma indevida, objetivando principalmente a 

conquista de maior poder sobre milhares de irmãos ou ainda pior, para 

a destruição diabólica de cada porção do planeta Terra, sem nenhuma 

complacência.  

Na verdade, nenhuma inovação científica ou tecnológica foi 

“enviada” aos encarnados, objetivando outra coisa que não fosse dar a 

oportunidade para que todos pudessem dela usufruir 

harmoniosamente, de modo construtivo, elevado.   

Muitas conseguiram atingir esses objetivos, graças à 

interferência de criaturas encarnadas mais evoluídas espiritualmente 

ou pela intervenção direta das Correntes Espirituais Superiores, que 

entenderam serem itens de muita importância para ficarem sob a 

dominação de criaturas mal intencionadas.  

Não fosse isso, a humanidade atual chegaria ao final do século 

XX em piores condições que nos tempos do homem da pedra. Agora 

as condições passarão a serem outras, quando o orbe, estando livre 

daqueles que não entenderam a Divina Orientação de como os 

caminhos deveriam ter sido trilhados no planeta, poderá finalmente 

colocar em prática todas as orientações emanadas do Alto e destinadas 

ao seu progresso e elevação espiritual, atendendo aos mais altos 

anseios do Pai Altíssimo. 

Quando cada criatura compreender o verdadeiro valor contido 

em cada inovação científica ou tecnológica, colocadas à disposição de 

todos os encarnados deste orbe, poderá usufruir modo elevado e na 



 

 

sua plenitude, tendo nelas o grande aliado para o seu progresso, a 

compreensão dos valores espirituais nelas contidas e como resultado, 

a sua contribuição individual para o coletivo harmonioso externado 

pelo planeta, a favor de todos e transmitindo a paz e a harmonia, 

aguardada com elevada paciência pelo Pai.  

É muito importante que todos se lembrem de que toda a 

inovação de cunho científico ou tecnológico traz consigo o objetivo 

primeiro de ser o “meio”, o “canal” para a elevação espiritual de cada 

criatura e não o “fim” para o crescimento material, a discórdia, as 

desavenças, as guerras fratricidas, como o que se viu nos últimos 

milênios, em toda a Terra. 

Irmãos Cientistas e Pesquisadores da Corrente 
Espiritual da Fraternidade do Triângulo de Diamante, 
sob a orientação do Irmão Leonardo da Vinci 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 - Panorama Geral da Nova Humanidade 

 Para encerrarmos este Tema 4 - Exemplos Práticos 

Científicos a Serem Implantados no Futuro, no planeta Terra, 

vamos apresentar a seguir um panorama geral de como será a nova 

humanidade do Terceiro Milênio, a qual estará bastante modificada 

em relação a atual.  

Sob o ponto de vista físico, tanto o corpo masculino quanto o 

feminino não serão muito diferentes dos atuais, apenas com a ressalva 

da altura média de ambos que estará acima dos dois metros, na 

maioria das criaturas. O peso dos homens e das mulheres também será 

maior, algo em torno de cem e noventa quilos, respectivamente. Os 

detalhes anatômicos do homem não serão muito diferentes dos atuais, 

com exceção da mudança na arcada dentária em função do novo tipo 

de alimentação, mais voltada aos cereais e vegetais.  

No aspecto geral, o físico masculino será mais delgado, 

menos saliente nos ombros, braços, barriga e pernas. A pele será mais 

delicada, mais sensível aos efeitos dos raios solares. A mulher 

também terá um novo tipo de arcada dentária, será mais magra, menos 

volumosa no busto e nos quadris e também terá a pele mais sensível 

aos raios solares. Essa sensibilidade aos raios solares, tanto no homem 

como na mulher, será em decorrência da nova estrutura físico-

espiritual das criaturas do terceiro milênio, que receberão as 

“vibrações” solares diretamente, absorvendo-as através dos seus 

plexos, que as “alimentarão” do ponto de vista energético, o qual 

representará 2/3 do volume de alimento que seus físicos necessitarão.  

Como as criaturas, masculina e feminina, terão outro tipo de 

metabolismo e principalmente o novo código genético - o GNA - seus 

órgãos também estarão sendo modificados no decorrer dos anos, 

quando suas estruturas físicas e suas finalidades terão sofrido 

alterações substanciais.  

Como as necessidades de cada órgão sofrerão modificações, 

estes por sua vez apresentarão alterações de forma, volume e 



 

 

funcionamento. Podemos adiantar a todos vós que no sistema 

circulatório as mudanças serão desde a estrutura e temperatura do 

sangue, velocidade do fluxo e maior volume do coração.  

O sistema digestivo será o que apresentará maiores alterações, 

desde o estômago, menor e mais ágil no processo da digestão, o 

fígado será menos denso, de menor volume e menos sensível, em 

decorrência do tipo de alimentação que será ingerida; os intestinos 

terão outra estrutura interna, mais delicada e terão uma função mais 

equilibrada de processarem os valores contidos nos alimentos 

ingeridos. A eliminação dos resíduos alimentares pela urina e pelas 

fezes será semelhante a atual, diferindo apenas na sua contextura.  

Os líquidos eliminados serão menos ácidos, seja na urina ou 

nas fezes e as fezes, propriamente dito, serão menos densas sem serem 

líquidas, eliminando os problemas que a humanidade sofreu até hoje 

com hemorroidas e outras moléstias retais.  

Os órgãos sexuais masculinos e femininos terão a mesma 

anatomia, com a diferença de passarem a funcionar de modo mais 

“sutil”, mais etéreo, onde a sensibilidade cutânea, de ordem nervosa, 

estará sendo substituída pela “sensibilidade espiritual”, ainda 

desconhecida de vós. Desse modo, toda e qualquer “aberração sexual” 

deixará de existir, uma vez que os órgãos sexuais somente entrarão em 

funcionamento, quando forem “estimulados” por forças espirituais 

mais elevadas, com o único propósito da procriação e continuação da 

espécie humana, mais dinamizada espiritualmente e livre de toda e 

qualquer vibração de ordem material.  

Conforme já vos foi dito anteriormente, a nova humanidade 

trará consigo uma nova estrutura física, mental e espiritual, por isso as 

grandes modificações serão visíveis, principalmente no que diz 

respeito a sua estrutura mental e espiritual. As criaturas terão outros 

objetivos em suas mentes, desde o nascimento, sempre voltados à 

espiritualidade, onde os sentimentos mais impuros como a inveja, a 

cobiça, o ódio, a raiva, etc. não existirão mais em suas mentes.  



 

 

Toda a estrutura mental dessas criaturas estará voltada para o 

Bem, o Amor Puro e Verdadeiro, os Pensamentos Elevados, 

Altruístas, por isso somente os valores de alto nível espiritual estarão 

ocupando suas mentes, o tempo todo em que estiverem aqui 

encarnados. Para os que estão vivendo este momento da vida na Terra, 

é muito difícil entenderem perfeitamente como será a humanidade do 

Terceiro Milênio, assim mesmo é possível, pelo menos, terem uma 

vaga ideia de como ela se apresentará.  

O que podemos dizer é que será um novo mundo, muito mais 

feliz, mais harmonioso, totalmente voltado às coisas espirituais, aos 

verdadeiros desejos do Pai Altíssimo.  

Esperamos que todos possam crescer interiormente, ao 

tomarem conhecimento das novas verdades que enviamos com muita 

alegria e a certeza de que estarão proporcionando um novo alento para 

todos os que já compreenderam a importância de se voltarem à 

Verdade Suprema.  

Todos os Irmãos da Corrente Espiritual da 
Fraternidade do Triângulo de Diamante sob a 
orientação superior do Irmão Roberto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resumo do Tema 4 – Exemplos Práticos 
Científicos a Serem Implantados no Futuro, no 
planeta Terra 

 

Encerramos aqui os textos preparados para todos vós, do 

Tema 4 - Exemplos Práticos Científicos a Serem Implantados 

no Futuro, no planeta Terra da obra Ciência do Futuro, 

quando foram apresentados de modo resumido, mas perfeitamente 

claros, os temas sobre a importância da preservação do meio 

ambiente, a nova educação, os valores da saúde e da alimentação para 

o novo homem do Terceiro Milênio e a importância que os novos 

recursos científicos e tecnológicos estarão representando para a nova 

humanidade.  

Esperamos que todos possam usufruir da maneira mais correta 

e com bastante atenção, a todas as colocações aqui feitas, visando o 

aprimoramento das criaturas que desejarem progredir no seu caminho 

espiritual, devotando todas as suas forças para o engrandecimento dos 

seus irmãos e também, deste querido e harmonioso planeta Terra. 

Irmão Roberto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Volume 2 

 
Tema 5 - Conclusões, Palestras, Temas e 
Discussões Finais desta Etapa 

1 - Abordagem Final dos Assuntos mais 
Importantes do Projeto 

Os irmãos que tomaram conhecimento dos assuntos 

abordados nesta obra Ciência Do Futuro perceberam, a tônica da 

grande maioria dos temas apresentados foi a “Preservação do Meio 

Ambiente Terrestre”, condição prioritária para o sucesso dos 

programas já em andamento, no sentido de proporcionar a todas as 

criaturas que permanecerem ou vierem a reencarnar neste abençoado 

planeta Terra, a oportunidade de usufruírem uma nova vida, muito 

diferente daquela que as gerações passadas viveram, agora mais 

espiritualizada, mais harmoniosa, mais próxima da Verdade Divina.  

Diversos foram os assuntos que mereceram a atenção das dezenas de 

irmãos cientistas, estudiosos, professores e pesquisadores da Corrente 

Espiritual da Fraternidade do Triângulo de Diamante, todos muitos 

atentos aos verdadeiros objetivos traçados pelas Correntes Espirituais 

Superiores em relação ao querido planeta Terra. Assim sendo, foram 

tratados os assuntos relativos ao planeta como um todo, os valores 

básicos, desencadeadores da vida nos reinos animal, vegetal e mineral, 

a importância da pureza da água e do ar, o papel de toda a cadeia 

biológica no processo de desenvolvimento da vida no planeta. 

Sobre a humanidade atual e a humanidade do futuro, foram 

mostrados os principais pontos que estarão sendo modificados, 

dinamizados; todos eles tendo como finalidade principal a 

espiritualização do homem do Terceiro Milênio. 

Aspectos diversos como a estrutura física, o modo de vida, a 

alimentação, a saúde, os cuidados com o físico, com a mente e com o 

espírito, a educação, as opções profissionais, a estrutura familiar e a 



 

 

vida no seio da sociedade, os valores morais e a nova religião, 

também foram tratados neste trabalho.  

Convém enfatizar a todos, que o principal assunto deste 

Projeto foi sobre os novos valores “interiores” que cada criatura do 

Terceiro Milênio estará vivendo.  

A dinamização da “espiritualidade” de todos os seres 

terrestres, encarnados e desencarnados, será a grande conquista que o 

planeta terá obtido, graças à decisão da Mente Divina que entendeu ter 

chegado o momento maduro para essa importante conquista decisiva 

para a Terra poder dar continuidade aos planos que os Mentores 

Siderais reservaram para o nosso planeta hospedeiro, no Concerto 

Universal.   

No futuro, cada criatura deste orbe será responsável pela 

alimentação espiritual do planeta, a cada segundo de permanência na 

sua crosta. 

Cada pensamento harmonioso, cada ato de amor e de valor 

positivo que estiver praticando, reverterá imediatamente para a 

alimentação da Terra. Desse modo, atos negativos estarão afastando 

naturalmente a criatura do planeta, pela Lei dos Semelhantes. 

Essa “barreira” natural que o pensamento positivo de cada 

criatura estiver criando ao redor do planeta, será a “guardiã” que 

impedirá a entrada de “mentes estranhas” à vibração de harmonia e 

paz, em nosso novo mundo. Por isso, conforme já foi explicado, a 

Terra estará passando por um longo e profundo processo de 

“higienização”, quando serão eliminados todos o elementos 

portadores das vibrações mais baixas, causadoras das grandes 

catástrofes, desarmonias e destruição de grande parte dos recursos 

naturais mais importantes na preservação do meio ambiente terrestre. 

Este trabalho de modificação de todo o quadro vibratório da 

Terra, ao cargo de milhares de irmãos devotados das Correntes 

Espirituais Superiores, deverá durar pouco mais de um século, assim 

sendo, lá pelos idos de 2150, nosso planeta estará apresentando uma 



 

 

outra conformação física e espiritual, totalmente diferente daquela que 

conheceis hoje.  

Muitas criaturas pensam que ainda poderão modificar o 

quadro mais harmonioso que o planeta vem apresentando, 

principalmente através dos mais jovens, em todos os assuntos e todos 

os campos de atividade, mas se enganam, pois serão eles os 

modificados, aqui ou no outro planeta que poderá estar recolhendo a 

todos, em breve espaço de tempo, caso não modifiquem o seu 

proceder.   

Para finalizarmos este tópico, vamos tecer alguns breves 

comentários sobre como as criaturas poderão iniciar-se no processo de 

suas modificações interiores: 

A primeira coisa a fazer é modificar-se o mais rápido 

possível, no que diz respeito à sua maneira de pensar, em todos os 

momentos. Por exemplo, sempre que vier à mente um pensamento 

negativo, contrário ao proceder positivo, harmonioso, devereis 

substituí-lo por outro de afirmação positiva, neutralizando o anterior. 

No começo será um pouco difícil, principalmente a aqueles que estão 

acostumados a reclamar de tudo e de todos. Conforme sabeis, o verbo 

é muito poderoso, por isso é fundamental que as criaturas, neste 

momento da vida terrena, se conscientizem da importância de falarem 

apenas o necessário e quando o fizerem analisem bem o que for dizer, 

evitando a todo o custo incluir nas conversas os assuntos que possam 

criticar quem quer que seja, emitir pensamentos negativos contra seu 

irmão ou agir negativamente, onde for. 

Outro passo a ser dado é a modificação dos hábitos contrários 

ao viver correto, honesto, harmonioso, pacífico.  Essa atitude pode 

envolver uma mudança de postura em relação às criaturas com as 

quais viveis diariamente, seja em casa, na escola, no trabalho ou na 

convivência social.  

Mudar os hábitos significa agir de modo mais espiritualizado 

com seus semelhantes, deixando de lado para sempre as atitudes de 



 

 

rancor, impaciência, nervoso, agressividade, ou qualquer outra que 

traga consigo uma postura negativa.  

O terceiro, o mais importante, é que a criatura deverá mudar 

seu modo de pensar em relação à sua maneira de ver o mundo e a 

própria vida. A mudança do modo de pensar, aqui se refere à fé que 

cada um deve cultivar a todo o momento. 

Caso deixe de lado esse item, estará quase que anulando 

qualquer outra modificação que tenha se proposto a realizar. 

A fé é o grande alimento da alma, ou do espírito, se preferis. E 

tendo fé, a criatura abre as portas do grande templo que a estará 

acolhendo de braços abertos para o seu caminho maravilhoso de 

crescimento espiritual, além de estar ainda, permitindo que os Irmãos 

Maiores possam auxiliá-la da melhor maneira, para que tenha uma 

vida de ventura, sem tropeços. 

Esse é o método infalível para quem quiser crescer material e 

espiritualmente, durante sua permanência neste planeta abençoado.  

 
Irmãos Mentores do Processo de Modificação e 
Dinamização da Terra, da Corrente Espiritual da 
Fraternidade do Triângulo de Diamante orientados 
pelo Irmão Roberto.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ciclo de Palestras 1 
 

1. Introdução 
 

Conforme foi explicado no início deste Tema5 - Conclusões, 

Palestras, Temas e Discussões Finais desta Etapa, reservamos  

alguns momentos deste trabalho psicográfico para enviar os assuntos 

que serão discutidos durante os Ciclos de Palestras que estarão 

acontecendo do lado de cá, os quais serão documentados 

psicograficamente, enquanto estiverem sendo realizados. 

Uma vez que o fator cronológico do tempo medido por vós  

difere do nosso, haverá um procedimento especial para a perfeita 

sintonia sincronizada entre o que estiver acontecendo por aqui e 

enviado e a recepção ai do vosso lado. 

Hoje, devido a uma série de fatores, que não cabe serem  

mencionados, iremos apenas fazer um teste simulado de como se 

processará esta fase do Projeto Ciência do Futuro, para podermos 

analisar as condições do nosso irmão psicógrafo em receber essas 

mensagens. 

  

2. Palestra Introdutória 1 – Experiência Prática 
 

Às 22:30h deste dia 10 de agosto de 1995 estamos reunidos  

nesta Colônia de Aprendizado, na região espiritual da Terra, próxima 

à cidade de São Paulo. 

 Encontram-se reunidos em torno de uma mesa os seguintes 

irmãos espirituais: 

 Dr. Epaminondas Diniz 

 Cônego Ciríaco 

 Frei Juliano 

 Roque Barbosa 

e coordenando os trabalhos o Irmão Roberto. 

O motivo da reunião dos Irmãos se deve ao fato de serem 

todos conhecidos e amigos do nosso irmão psicógrafo. Desse modo 



 

 

ficará mais fácil para ele entender o que estiver sendo abordado por 

todos os presentes. 

 

O tema apresentado pelo Irmão Roberto é: 

 

“A Importância do Amor Verdadeiro, Fraternal entre os 

Encarnados” 

 

 Vamos iniciar a palestra desta noite, inicialmente dando a 

palavra ao Frei Juliano: 

 “Meus queridos irmãos é com grande júbilo que me encontro 

entre vós, alguns meus conhecidos da última encarnação, assim como 

meu bom amigo psicógrafo, meu grande irmão, de coração imenso, 

que agora se dispõe a receber nossas mensagens com muita 

dedicação e alegria. 

 Quanto ao tema apresentado pelo querido Irmão Roberto, o 

que posso dizer é que, pela última e recente encarnação na Terra 

pude sentir, ainda que distante, por não ter sido afetado diretamente 

pelo problema, que a humanidade atravessa um período muito grave, 

no que diz respeito à falta de amor, aquele amor verdadeiro, fraternal 

a que o Irmão Roberto se refere. 

 Na verdade, as criaturas estão muito mais preocupadas em 

possuir, nem que para isso tenham que “passar” por cima de seus 

próprios irmãos, Se continuarem assim, a única coisa que 

conseguirão será a discórdia, as desavenças, a guerra fratricida”. 

 

 

 “Meus amigos, eu Roque Barbosa, inicialmente agradeço o 

convite do nosso querido e amado Irmão Roberto para participar 

deste encontro de tão grande importância para todos nós, encarnados 

e desencarnados. 

 Vivi a maior parte do tempo numa pequena cidade do interior 

de São Paulo, mas assim mesmo pude conviver com muitas criaturas 

de outras cidades e, também da Capital. 



 

 

 O que posso relatar da minha experiência, nesta última 

encarnação, é que a maioria das pessoas sempre procuram as 

vantagens para si, não se preocupando com os seus irmãos ao redor. 

Isso se repete sempre, em todas as classes sociais, com pessoas 

humildes e com as mais letradas. 

 Tivemos a oportunidade de conversar, em diversas ocasiões, 

eu e o nosso irmão psicógrafo, essa postura desumana que as 

criaturas assumem no seu dia a dia, sempre egoístas, pouco 

interessadas no próximo. Diversas vezes intui e comentei com ele e 

com muitas outras criaturas que via um futuro muito desarmonioso 

para a humanidade, caso as criaturas insistissem nesse modo de 

proceder. E é o que estamos vendo hoje, passada mais de uma 

década, nos quatro cantos da Terra, quando muitos povos ainda 

insistem na guerra, na destruição desavergonhada de seus próprios 

irmãos e de seus países. 

 Entendo que somente o amor fraternal, verdadeiro, despojado 

de outros interesses que não seja o temor a Deus poderá modificar os 

rumos do nosso amado planeta”. 

 

 

 “Vemos que o processo escolhido mais uma vez pelos irmãos 

encarnados é o do sofrimento espiritual. 

 Eu, Cônego Cyriaco, que também vivi quase meio século 

numa modesta paróquia interiorana de São Paulo e que, de acordo 

com a maneira de proceder das pessoas menos esclarecidas, era visto 

como um todo poderoso da cidade, tendo às vezes mais autoridade 

que o prefeito. Isso sempre me preocupou muito, pois não era a minha 

autoridade, mas a autoridade da Igreja Católica sobre todas as 

criaturas da cidade. Nem sempre a opinião da Igreja era a melhor 

para resolver determinadas situações, as quais muitas vezes exigiam 

uma solução local, decidida por todos aqueles que estivessem 

envolvidos com o problema. Mas não, quase sempre nos víamos 

obrigados a nos intrometer nos assuntos que não nos dizia respeito, 

ou porque as próprias criaturas, autoridades locais, assim 



 

 

esperavam, ou então porque era o que o povo entendia ser a missão 

da Igreja. 

 Sofri muito com isso e o que sempre senti foi uma grande 

rejeição das pessoas, que me viam como o padre intransigente, 

quando na verdade estava apenas procurando cumprir a minha 

obrigação e o verdadeiro objetivo que me levou ao sacerdócio – estar 

sempre em ligação com Deus, procurando transmitir os Seus 

ensinamentos a todos os fiéis, nas cidades por onde passei. 

 Quando entendi a verdadeira missão espiritual que me levou 

de volta à Terra, passei a estudar, o mais que podia, a verdadeira 

religião; nãos os dogmas e as imposições que a maioria das religiões 

procuram incutir nas criaturas arregimentadas. 

 A partir daí, voltei-me de corpo e alma para o Espiritualismo, 

procurando entender o que se passava comigo, muitas vezes me 

colocando em conflito com o que aprendi no seminário e as Verdades 

Supremas que o Espiritualismo me mostrava de modo tão 

transparente. Muitos foram os amigos com os quais pude desabafar, 

trocar ideias sobre a verdadeira missão de cada um de nós, enquanto 

encarnados. 

 Agora, de volta a este mundo maravilhoso, nosso verdadeiro 

lar, vejo o quanto errei e o quanto deixei de amar verdadeiramente os 

nossos irmãos encarnados, pois a barreira imposta pela religião, 

entre o ministro religioso e seus fiéis, sempre nos distanciou muito, 

para que pudéssemos externar nossos verdadeiros sentimentos de 

amor fraternal, verdadeiro, com os nossos irmãos”. 

 

 

 “Meus amigos, eu, Epaminondas Diniz, ouvindo-os todos, 

pude compreender a grandiosidade do nosso querido irmão maior, 

Irmão Roberto, quando equilibradamente reuniu dois sacerdotes de 

formações diferentes, um leigo e um médico, todos desta última 

encarnação, para discorrerem sobre um tema que poucas vezes se 

discutiu num evento como o de hoje. 

 É muito gratificante ouvi-los todos, abrindo seus corações 

sobre as experiências terrenas que viveram vistas daqui, onde tudo é 



 

 

muito diferente, impossível de se descrever para aqueles que se 

encontram vestindo o corpo de carne. Somos os mesmos, mas, ao 

mesmo tempo, somos outras criaturas, pois, livres dessa roupagem 

que limita demais nossos espíritos, nossas mentes podem fluir 

magnificamente nossos pensamentos; as vibrações harmoniosas que 

estamos sempre recebendo dos irmãos devotados deste plano nos 

transportam para as maravilhas indescritíveis destas paragens 

celestiais, que os poetas do lado de cá costumam descrever com as 

cores mais exuberantes e os perfumes mais extasiantes. E é isso 

mesmo que sentimos. 

 A medicina que vivi, enquanto encarnado da última vez, 

sempre foi a depositária do mais triste modelo de vivência humana. A 

tristeza, a dor, o sofrimento e a incompreensão das criaturas, médicos 

e pacientes, sempre em conflitos: os médicos preocupados em 

aumentarem suas fortunas pessoais em bens, em dinheiro; os 

pacientes sofrendo a amargura de não terem os recursos necessários 

para a sobrevivência, quanto mais cuidarem da sua saúde. Muitas 

vezes me perguntei que amor era esse, quando não havia nenhum 

interesse em auxiliar os irmãos mais necessitados, por aqueles que 

tinham os recursos materiais e a competência profissional para fazê-

lo. Agora, refeito deste triste pesadelo, no qual me vi envolvido 

dezenas de ocasiões na última passagem encarnatória, venho 

estimulando aqueles médicos encarnados, que tem sensibilidade 

maior para com seus semelhantes, para que coloquem à sua frente, 

todos os dias, a importância do amor fraternal, verdadeiro, em todos 

os atos clínicos que vierem a praticar”. 

 

 

 Para encerrar, quero dizer a todos os irmãos presentes que 

estamos muito felizes com os trabalhos deste primeiro ciclo de 

palestras. 

 A todos os que aceitaram nosso pedido para participar do 

evento e a todos os queridos irmãos que aqui compareceram para 

ouvir as experiências relatadas pelos irmãos expositores, bem como ao 

nosso “escriba”, que documentou as palavras de todos, desejamos 



 

 

agradecer de coração pelo grande empenho e a boa vontade em nos 

brindar com estes momentos de muito amor e alegria. 

 Até uma próxima oportunidade e que Deus abençoe a todos. 

 

 
 Irmão Roberto 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ciclo de Palestras 2 

 
3. Palestra Introdutória 2 

Nesta noite de 14 de agosto de 1995, reservamos um novo 

tipo de encontro, visando ainda o preparo do nosso irmão psicógrafo 

para o trabalho que virá a seguir, quando estará “recebendo” ao vivo e 

durante a realização do evento, as mensagens dos irmãos participantes 

do ciclo de palestras que estarão sendo realizados do lado de cá, 

versando sobre os mais diversos tópicos, todos relacionados à 

espiritualidade científica do próximo milênio.  

Hoje reunimos alguns irmãos devotados às letras, mais 

precisamente à poesia, assunto com o qual nosso irmão psicógrafo têm 

grande afinidade. Estamos reunidos na colônia Casa do Escritor, 

perfeitamente descrita pela querida irmãzinha Patrícia, nas 

publicações enviadas recentemente aos encarnados. Além da querida e 

graciosa irmã Patrícia, temos ao nosso lado os poetas Olavo Bilac, 

Carlos Drummond de Andrade e Gonçalves Dias, todos conhecidos do 

nosso “escriba”. Participam ainda desta roda literária, os poetas 

Menotti Del Picchia e o santista Martins Fontes.  

Iniciando nosso trabalho desta noite, apresentaremos o tema 

escolhido para ser comentado pelos irmãos convidados, de preferência 

em versos: 

“Vivendo o amor crístico no Céu e na Terra”  

Mesmo não sendo uma poetisa de formação, nossa irmãzinha 

Patrícia é muito competente nas letras e poderá, se quiser, apresentar 

seu pensamento sob a forma de versos.  

 

Patrícia:  

Mais uma vez tenho a alegria de me dirigir aos bons amigos 

encarnados, pelos dedos ágeis do nosso querido Irmão Francisco. 

Sinto no fundo de minh’alma, o grande amor do Cristo nestas 



 

 

paragens celestiais, como sentia quando encarnada. Arriscando 

algumas estrofes diria:  

Meu amor em Cristo, 

é o amor do Cristo em nós  

Um amor profundo, de grande valor 

Meu amor em Cristo,  

é o amor do Cristo em vós  

Um amor profundo, amor puro  

Amor verdadeiro do Cristo 

para todos nós. 

 

 

Gonçalves Dias: 

Falar do amor que sinto Pai, 

amor em Cristo, Pai, 

é o que mais quero agora 

 

Eu que vos amo tanto, Pai 

pelo muito que nos dá. 

E Cristo, vosso Filho, Pai 

Nos traz todo o Vosso amor 

 

Amor em Cristo, Pai 

é amor por Vós, Pai 

Obrigado, Pai. 

 

 

 

 

Olavo Bilac: 

O amor nos deu 

o calor da vida, 

o sabor do amor, 



 

 

o valor de Deus 

 

E agora, Pai 

Vós nos dá o amor 

o amor em Cristo 

 

Esse amor puro, verdadeiro 

amor em Cristo, Vosso amor 

Que calor eu sinto 

do amor em Cristo 

 

Esse amor verdade, 

amor de Deus nosso Pai. 

 

 

Carlos Drummond de Andrade: 

Pai nosso de todo amor, 

amor em Cristo, 

amor, amor 

 

Pai nosso de todo amor, 

nos dá hoje o vosso amor, 

amor em Cristo,  

o vosso amor. 

 

 

Menotti Del Picchia: 

Oh! Pai do céu, que amor eu sinto por vós 

amor que o Cristo nos legou, por vós 

O amor de ser vosso filho, Pai 

 

O amor que o Cristo nos legou, Pai 

Por nós, o vosso amor chegou 

Chegou até nós, Oh! Pai 



 

 

 

Em Cristo, o vosso amor 

e nós no Céu e na Terra 

recebemos sempre, sempre 

o vosso Amor. 

 

Meus amados irmãos, agradecemos vossas participações neste 

exercício que realizamos mais esta noite, em preparação aos futuros 

eventos espirituais, a serem realizados proximamente.   

Aceitem todos, nosso fraternal abraço. 

 

Irmão Roberto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ciclo de Palestras 3 

 
Encontro com Irmãos Cientistas 

Caros irmãos, nesta noite de 15 de agosto de 1995, às 22:45 

h., devido a um grave cataclismo que está ocorrendo no oriente médio, 

na região compreendida pelo Irã e Iraque, locais onde se encontram 

milhares de irmãos das Correntes Espirituais Superiores, encarnados e 

desencarnados, nosso querido Irmão Roberto e seus principais 

colaboradores para lá se deslocaram, para prestarem os primeiros 

socorros espirituais às criaturas dessas Correntes Espirituais; por esse 

motivo, iremos realizar um encontro com alguns irmãos cientistas, que 

já se encontram reunidos ao nosso lado, para darmos continuidade aos 

trabalhos relativos ao Ciclo de Palestras, onde nosso irmão psicógrafo, 

continuará a praticar seu trabalho, recebendo “ao vivo” o material 

exposto daqui, enquanto vai acontecendo.  

Nesta noite, encontram-se reunidos nesta colônia científica, 

no plano espiritual da Terra, os seguintes irmãos cientistas e 

pesquisadores das diversas áreas do conhecimento humano:  

Albert Einstein  

Benjamin Franklin 

Galileu Galilei e  

Leonardo da Vinci, que vos transmite o andamento dos 

trabalhos, representando nosso irmão maior, Irmão Roberto.  

O tema a ser proposto para um debate entre todos os 

participantes é o seguinte: 

“Porque as experiências nucleares na Terra devem 

ser eliminadas para sempre”.  

Com a palavra, inicialmente, nosso querido irmão Albert 

Einstein: 

“Meus amados irmãos, é com muita alegria e júbilo que vos 

falo neste momento. O tema proposto nesta noite, muito oportuno 



 

 

neste grave momento por que a Terra passa, deve ser entendido sob 

diversos aspectos. De minha parte, me restringirei a abordar apenas 

os motivos técnicos, que para mim são suficientes, para que nunca 

mais o homem se utilize dos artefatos nucleares na Terra, sob 

qualquer pretexto: A fissão nuclear não foi totalmente “controlada” 

pelos cientistas terrenos, o que significa que existem diversos pontos 

do processo ainda “obscuros” para a ciência. Esses pontos são muito 

importantes quando se verifica serem os responsáveis pelo 

desencadeamento de diversos tipos de problemas de radiação e 

destruição das camadas atmosféricas, protetoras das infiltrações de 

raios conhecidos e desconhecidos dos humanos, como é o caso das 

altíssimas frequências radiotransmissoras, oriundas de outros 

sistemas solares, que vez ou outra atingem o nosso sistema solar, 

atravessando as regiões onde estão os planetas mais distantes do Sol, 

inclusive chegando até as proximidades da Terra.  

Existem certos componentes físico-químicos em volta do 

nosso planeta, que protegem a crosta terrestre da ação nefasta destas 

interferências, as quais seriam suficientes para “torrar” todos os 

seres vivos aqui vivendo. Com as explosões nucleares, abre-se uma 

grande fenda nas camadas protetoras do planeta, a qual permite a 

penetração dessa e de outras interferências extremamente 

prejudiciais aos humanos”.   

A seguir, damos a palavra ao nosso grande irmão e mestre 

Benjamin Franklin:  

“Meus caros amigos encarnados e desencarnados, aqui reunidos 

nesta importante noite de encontro científico: Vejo com muita 

preocupação a insistente posição de países como a França e a China, 

em continuarem suas experiências com bombas nucleares, neste 

momento de transformação da estrutura físico-espiritual do nosso 

querido planeta Terra. É muito importante que todos nós, encarnados 

e desencarnados, que orbitamos neste plano terrestre, nos unamos em 

preces para que as criaturas que detém os destinos desses dois países 

sejam inspiradas pelas Divinas Correntes Superiores, no sentido de 

perceberem o mal irreversível que estarão cometendo, caso permitam 



 

 

a realização das experiências programadas para os próximos meses. 

Caso isso se concretize, os Mentores do Alto, responsáveis pelos 

destinos do planeta, serão obrigados a acionarem os dispositivos de 

segurança, já instalados nos pontos mais vulneráveis da Terra, para 

evitarem que se “abram” as fendas descritas pelo estimado irmão 

Einstein, nas camadas protetoras da atmosfera terrestre. Esses 

dispositivos, quando acionados, inevitavelmente estarão afetando os 

países que forem os responsáveis pela detonação atômica, destruindo-

os quase por completo, na razão igual a potência que tiver sido 

utilizada para a explosão nuclear. Praticamente todas as criaturas do 

pais serão retiradas da crosta, indo diretamente para o planeta 

inferior, como reconhecimento divino dos seus merecimentos.  

Estamos todos irmanados, trabalhando incessantemente, com 

o propósito único de evitar essas detonações destruidoras do planeta. 

Caso não consigamos mudar o rumo das coisas, podemos vos 

antecipar que muitos serão aqueles que irão sofrer as consequências, 

inclusive havendo a possibilidade da destruição de toda a 

humanidade atual. Do mesmo modo que nas vezes anteriores, quando 

as criaturas fizeram o uso inadequado da força nuclear e destruíram 

a crosta terrestre, o que exigiu milênios para a sua reconstrução, 

agora o fato poderá se repetir por isso devemos nos unir em orações 

diárias, em todos os quatro cantos do planeta, para que nossos 

irmãos franceses e chineses não executem as empreitadas 

programadas”.  

O próximo a apresentar sua tese, neste encontro de hoje, é o 

querido e respeitado irmão Galileu Galilei:  

“Meus caríssimos irmãos em Cristo: É com muita tristeza que 

me vejo frente ao quadro doloroso que a Terra passa, de ter entre 

seus irmãos encarnados, criaturas ainda insistindo na detonação de 

bombas nucleares, principalmente agora, quando todo o mundo 

relembra o meio século de destruição que o Japão sofreu, quando do 

lançamento das bombas atômicas sobre as cidades de Hiroshima e 

Nagazaki.  Os documentários cinematográficos, ricos nos detalhes 

sobre as atrocidades que essas bombas causaram em todos os 



 

 

habitantes dessas cidades japonesas, parecem não terem sensibilizado 

as autoridades dos países que insistem em prevalecerem com suas 

opiniões de que suas experiências não irão causar quaisquer danos 

ao planeta.  

Sabemos de longa data, que a explosão nuclear é algo terrível 

para nosso planeta, por isso o nosso compromisso, neste momento, é 

fazer todo o esforço possível para que essas criaturas desistam do 

intento enquanto é tempo, caso contrário estará desencadeando um 

processo “sem volta” para seu povo e, quiçá, para toda a 

humanidade encarnada atualmente, o que atrasaria em milênios, o 

processo de desenvolvimento da Terra e de todos os que aqui estão”.  

Para completar o ciclo de debates desta noite, aproveito a 

oportunidade para, também, apresentar a minha opinião sobre o que 

significará a eclosão de bombas nucleares, neste momento da vida do 

planeta e de todos os que nele vivem:  

“Além das ponderações dos queridos irmãos cientistas, devo 

acrescentar que os petardos nucleares ocasionarão aquilo que podeis 

chamar “o fim do mundo” para todos vós, pois estando a Terra, neste 

momento, passando por um processo de transformação necessário 

para o milênio que se aproxima, quando deixará de ser um planeta 

expiatório, transformando-se no planeta educativo, existem diversos 

pontos “em transformação”, que por esse motivo são no momento 

muito “vulneráveis” e uma explosão nuclear iria atingi-los de modo 

aniquilador. Por esse motivo e por todos os motivos acima 

explanados, vamos nos unir em preces, pedindo todos os dias para 

que nossos irmãos franceses e chineses, tenham a humildade de 

voltarem atrás e desistirem desse intento fratricida”.  

Para encerrarmos, vamos agradecer mais uma vez ao nosso 

querido irmão, nosso “escriba” de todas as noites, pela boa vontade e 

empenho em participar dos eventos da nossa Corrente Espiritual.  

Que o Pai nos ilumine a todos, abrindo nossos corações para a 

verdadeira fraternidade universal.  



 

 

O nosso fraternal abraço 

Irmão Leonardo Da Vinci, substituindo nosso 
querido Irmão Roberto 
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Hoje, vamos apresentar um trabalho mais ameno, em função 

do adiantado da hora. O assunto a ser discutido entre diversos irmãos 

desta Corrente Espiritual será a “harmonia”. Para isso, convocamos as 

criaturas que nos acompanham neste momento, para se pronunciarem 

abertamente conforme sejam mencionados.  

Inicialmente, vamos desenvolver nossa opinião sobre a 

“harmonia” e o que ela significa para os espíritos que se dedicam ao 

desenvolvimento das criaturas encarnadas, sob o ponto de vista 

espiritual:  

Sempre que somos solicitados a auxiliar uma criatura 

encarnada que se encontra confusa, em desarmonia no seu meio, a 

primeira coisa que a orientamos é para “orar”. A oração tem o poder 

extraordinário de envolver-nos numa aura de paz e tranquilidade, 

gerando como consequência, a harmonia procurada. Quando a criatura 

segue a nossa orientação, em poucos minutos está recuperada daquela 

situação negativa, propensa a deixar-se envolver por maus 

pensamentos e ações. Por isso, entendemos ser a “oração” um dos 

agentes mais eficazes na geração da “harmonia” de cada criatura. 

Tem a palavra nosso irmão Aristóteles: 

“Meus queridos e amados irmãos, em especial vós irmão 

Francisco, que pela primeira vez “recebe” estas minhas palavras. 

Sois, assim como inúmeras outras criaturas aqui presentes, nosso 

velho conhecido e companheiro de muitas lutas em prol da liberdade 

e da verdade. Agora, em planos diferentes, mas sempre imbuídos do 

mesmo sentimento fraternal, aqui nos encontramos para dedicarmos 



 

 

algumas linhas à “harmonia”, tema discutido há milênios e sempre 

atual, como no caso presente.  

Quando nosso querido Irmão Roberto apresentou sua tese 

sobre o valor da oração na conquista da harmonia, veio-me a 

lembrança de idos e memoráveis tempos gregos, quando em praça 

pública, muitos de nós trocávamos considerações sobre este e muitos 

outros temas de soberba importância, trazendo à luz o maravilhoso 

saber de cada um. Hoje, passados tantos e tantos séculos, o homem 

continua na busca incessante do saber mais elevado, mesmo 

“envolvido” nas sombras da ignorância e dos valores torpes do poder 

econômico.  

É maravilhoso participar de tão nobre e elevado momento de 

congraçamento, por isso deixo registrado meu muito obrigado a todos 

vós, pela acolhida que me dispensais.  

Sobre o tema “harmonia”, resumiria com a seguinte frase: 

“Harmonia é saber entender os verdadeiros valores da oração, de se 

envolver em concentração com o poder de Deus”.  

Quando nos desligamos das coisas materiais, procurando nos 

aproximar ao máximo de Deus, algo extraordinário acontece 

conosco, e a isso podemos chamar “harmonia”. Sentimos-nos 

maravilhosamente envolvidos, como que numa névoa perfumada, 

balsâmica, de paz, de alegria, enfim, é a harmonia que toma conta do 

nosso ser.   

“Obrigado meus amados irmãos”. 

O próximo irmão a apresentar seu ponto de vista a respeito do 

tema apresentado é o querido irmão Sócrates:  

“Que momento de júbilo, que maravilhoso encontro de bons 

amigos, que aura divina paira sobre nossas cabeças.  Abençoado é o 

Pai que nos dá está oportunidade venturosa de podermos trocar 

opiniões tão importantes para todos os nossos corações. Vós, meu 

querido irmão, sois abençoado em estar neste momento, sentado em 

vossa cadeira, à frente dessa miraculosa máquina, fruto da grandeza 



 

 

divina de permitir que pudéssemos desenvolver a tecnologia da 

informática, ao ponto que chegou, neste final do segundo milênio, 

afim de proporcionar a encarnados e desencarnados, o deleite de 

desenvolverem trabalhos tão maravilhosos e de tal expressão 

espiritualizada, que muitas vezes nos permite realizar uma verdadeira 

“viagem” ao futuro que já conhecemos, na virtualidade da imagem 

eletrônica.   

Sobre “harmonia” concordamos totalmente com nossos 

irmãos e amigos anteriores, quando “associaram” a oração como o 

“agente” gerador da harmonia. Completaria apenas com a 

observação de que para a conquista da verdadeira harmonia, 

elevada, espiritual, é preciso que estejamos conscientes da grandeza 

que representa para todos nós, a presença do Pai em nossos 

corações. Essa presença consciente, verdadeira, é o grande agente 

desencadeador da paz interior e com ela, a certeza de que somente a 

oração pura, saída do nosso âmago, será a construtora da 

“harmonia”.  

Para encerrar, vamos resumir as ponderações de todos os 

irmãos que apresentaram seus pensamentos sobre a “harmonia”, em 

uma frase, que nos parece vir ao encontro de todas as opiniões 

expostas: Se quiserdes a “harmonia” em vosso viver diário, lembre-se 

sempre do poder maravilhoso da “oração”. É ela o agente que aflora 

em nosso coração, as verdadeiras razões que levam a paz, a alegria e 

enfim, à “harmonia”.  

Experimente.  

Nosso agradecimento e um fraternal abraço a todos. 

Irmão Roberto 
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Nesta noite vamos realizar um trabalho novo, inédito, com a 

presença de irmãos cientistas da nossa Corrente Espiritual, os quais 

irão participar de um evento, tipo mesa redonda, onde o tema será 

sobre a poluição atmosférica nas grandes cidades do planeta, suas 

implicações na vida das criaturas e como são afetados todos os seres 

que nelas vivem. Participam deste evento diversos irmãos anônimos, 

que há muito vêm trabalhando nesta área tão importante da 

preservação do meio ambiente das grandes cidades da Terra, trabalho 

este voltado principalmente para o aprimoramento técnico nas áreas 

da preservação da água e do ar.  

Agora que vós estais participando diretamente do problema, nesta 

megalópole que é São Paulo, convém que saibais como estamos 

“atacando” os problemas que a modernidade vem criando há muito 

tempo e que afeta diretamente os grandes aglomerados, como é o caso 

de vossa imensa cidade.   

Iniciando os trabalhos, o irmão Miguel de Almeida, físico da 

USP, desencarnado há menos de uma década, e que dedicou bastante 

tempo de sua vida acadêmica para o estudo e o solucionamento dos 

problemas de poluição atmosférica, em especial aqueles causados pela 

emissão de gases e poluentes químicos na atmosfera:  

“Meus caríssimos irmãos venho ao encontro de todos vós, em 

especial os encarnados desta querida e sofrida São Paulo, onde nasci, 

vivi e desencarnei, para apresentar um breve resumo do extenso 

trabalho que desenvolvi ao lado de muitos amigos cientistas da USP, 

na Capital e na cidade de São Carlos, trabalho este principalmente 

voltado ao controle da poluição industrial. 

Conforme muitos de vós já sabeis, um dos maiores agentes 

poluidores das grandes cidades, principalmente aquelas que reúnem 

moradias ao lado de indústrias, são os elementos químicos eliminados 

através das chaminés dessas fábricas, que se espalham por todo o 

lado, tendo como “suporte” distribuidor o próprio ar que todos 



 

 

respiram. Do ponto de vista do organismo humano essa poluição 

afeta profundamente as criaturas, causando todo o tipo de anomalias 

na saúde, desde o feto até os idosos. Para que tenhais uma ideia, a 

quantidade de gases e elementos químicos eliminados na atmosfera, 

durante um dia, em cidades como São Paulo, são suficientes para 

“exterminar” milhares e milhares de criaturas em poucos minutos, 

caso estivessem encerradas em um quarto com pouco mais de 100 

metros quadrados. O que acontece com a população dispersa por 

todo o município é algo do tipo “corrosão progressiva”, como se 

deixásseis uma placa de metal exposta a esses produtos químicos 

durante alguns meses, ao ar livre. Depois de alguns dias iríeis 

perceber que sua superfície começaria a apresentar uma degradação, 

uma corrosão que, a cada semana estaria aumentando mais e mais, 

até chegar a um momento quando a placa se “dissolveria” 

completamente. Do mesmo modo, as criaturas vão “aspirando” o ar 

impregnado desses gases e elementos químicos, sem se darem conta 

que internamente seu organismo está sendo afetado paulatinamente, 

até que uma maior concentração desses produtos químicos, em geral 

corrosivos, comecem a afetar seus órgãos. Pela observação que 

fizemos, durante anos, o primeiro órgão a ser mais afetado é o fígado, 

seguido dos pulmões, estômago, rins e assim por diante. Algumas 

criaturas conseguem “conviver” de modo pacífico com esses 

“invasores químicos” em seus corpos, por mais tempo que outras. 

Mas sempre encontrarão algum tipo de problema mais adiante, 

inclusive afetando os sentidos da visão, olfato e audição, 

principalmente. O que podemos recomendar é que saiam da cidade 

poluída, sempre que for possível, evitando-se a continuidade. Essas 

interrupções, saindo dos focos poluidores, permite que o organismo 

se purifique e assim, a criatura poderá “refazer” suas energias em 

relação a esses agentes poluidores. O melhor mesmo seria sair 

definitivamente dessas cidades, mas isso nem sempre é possível.  

Continuamos à disposição de todos os interessados para, 

oportunamente voltarmos a expor nossa opinião sobre este assunto de 

grande importância para todos aqueles que vivem em lugares 

poluídos”. 



 

 

A seguir, temos a presença do nosso querido irmão Vital 

Brasil, que também está dedicando muito do seu tempo, para 

encontrar novos caminhos “despoluidores” das grandes cidades:  

“Meus amados irmãos, novamente aqui estamos, sob a 

bondosa orientação do nosso querido Irmão Roberto, para expormos 

de modo resumido, um pouco do trabalho que vimos empreendendo 

no campo da poluição atmosférica das grandes cidades deste planeta.  

Aqui no Brasil, ainda que de modo acanhado, em relação às 

cidades de países mais desenvolvidos, a poluição atmosférica está 

caminhando para um situação muito preocupante. O que vem 

acontecendo é o grande número de indústrias poluidoras se 

instalando junto a centros residenciais e comerciais, fato nada 

recomendável. A Organização Mundial da Saúde, órgão máximo de 

orientação para todos os países do planeta, sobre os procedimentos 

em relação à saúde de todos os encarnados, vêm alertando sobre esse 

erro de se permitir a instalação de indústrias poluidoras ao lado de 

residências e de escritórios e centros comerciais.  Mas na maioria dos 

casos, pouco se tem levado em conta a esse respeito e o que vemos 

hoje é o encaminhamento para uma situação alarmante, inclusive no 

Brasil, em quase todas as suas capitais. Para se reverter esse quadro, 

a primeira coisa a fazer é um controle rigoroso nas indústrias 

químicas, têxteis, mecânicas, de plásticos, etc. Se possível, deve-se 

transferir essas indústrias para regiões menos habitadas e que 

reúnam condições favoráveis para a dispersão desses agentes 

poluidores, através de filtros especiais ou decantadores líquidos. Esse 

é o único modo de se reduzir em pelo menos 50% essa poluição 

ambiental, mais rapidamente. Outros recursos a serem adotados 

incluem a redução da frota de ônibus movidos à diesel, substituindo-

os por motores a gás natural ou mesmo elétricos. A redução da frota 

de veículos particulares nas ruas das grandes cidades é muito difícil 

de controlar e não representam mais de 30% do problema de 

poluição atmosférica dessas cidades. Por isso, recomendamos maior 

atenção com as indústrias poluidoras e com os veículos de carga - 

ônibus e caminhões - e por último os carros particulares”. 



 

 

Em seguida, apresentamos a nossa opinião sobre esse tema de 

hoje:  

“Vemos que o homem criou uma situação desordenada no 

próprio ambiente onde vive. Não controlou a vizinhança, deixou que 

as fontes básicas da água e do ar que consomem fossem afetadas de 

modo trágico, chegando ao ponto de afetar diretamente a sua saúde.  

Agora o que pode fazer é tentar reparar os danos causados 

por ele mesmo, sob pena de não conseguir sobreviver a toda essa 

confusão que criou. É o mesmo que uma criatura que jogasse, durante 

anos, o lixo proveniente da preparação do seu alimento, no meio da 

sala de sua casa, a qual tivesse comunicação com os outros cômodos 

e que estariam recebendo os odores e os gases provenientes desse lixo 

em decomposição. Ao cabo de algum tempo, a criatura teria de se 

decidir entre retirar o lixo ou sair de sua própria casa. É isso que está 

acontecendo nas grandes cidades”.  

Agradecendo a boa vontade de todos os amigos que aqui 

estiveram nesta noite e ao nosso “escriba”, que mesmo cansado de 

mais um dia estafante, deu “conta do recado” de modo satisfatório, 

apresento meus agradecimentos e o fraternal abraço.  

Irmão Roberto 
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Para encerrarmos esta série de palestras, vamos fazer algumas 

considerações finais:  

Nosso propósito foi mostrar a todos vós, as inúmeras 

possibilidades que o trabalho mediúnico oferece, quando as criaturas 

se propõem a colaborar conosco de maneira positiva e harmoniosa. No 

caso do nosso psicógrafo, criatura culturalmente preparada, foi bem 

mais fácil a todos os irmãos da nossa corrente, “transmitirem” os 

inúmeros assuntos escolhidos durante todas as etapas deste Projeto - 

Ciência do Futuro. Nesta fase final, quando reservamos um espaço 

para a realização desta experiência inédita no meio “psicográfico”, de 

permitir ao médium “receber” as “mensagens” transmitidas pelos 

irmãos participantes dos eventos preparados especialmente para este 

projeto, percebemos que os resultados atingiram perfeitamente às 

nossas expectativas.  

Poderíamos estender este trabalho por mais alguns dias, 

entretanto preferimos encerrar agora, deixando para o futuro uma nova 

experiência deste tipo, mais aprofundada no tocante à abordagem dos 

assuntos e à participação dos irmãos palestrantes ou expositores dos 

temas escolhidos. Assim, damos por encerrado este Ciclo de Palestras 

Experimental, agradecendo a todos os irmãos que nos auxiliaram com 

suas exposições e relatos de experiências nas diversas modalidades 

científicas e culturais abordadas.  

Ao nosso “médium” agradecemos mais uma vez a dedicação e 

a boa vontade demonstrada durante todo o trabalho que ora se encerra. 

E para darmos por finalizado este Projeto - Ciência do Futuro, 

elevamos nosso pensamento ao Pai, agradecendo a oportunidade que 

Ele proporcionou a todos nós, encarnados e desencarnados, de 

realizarmos este humilde trabalho, mas de grande importância hoje e 

no futuro, para todos aqueles que demonstrarem interesse em se 

aproximarem da Verdade e praticarem os verdadeiros ensinamentos 

que Nosso Pai a todos orientou. 



 

 

Que a paz e a harmonia estejam com todos vós, neste caminho 

maravilhoso que estamos percorrendo, rumo ao Futuro de Luz, Paz e 

Amor. 

Deus abençoe a todos. 

 

Irmão Roberto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CIÊNCIA DO FUTURO 

Conclusões Finais 

 

O PROJETO - CIÊNCIA DO FUTURO se propôs a 

apresentar de modo simples e acessível a todos, os assuntos da maior 

importância no plano do Espiritualismo Científico. 

Durante pouco mais de cinco meses, enviamos ao nosso irmão 

“psicógrafo”, mensagens sobre os mais variados assuntos, sempre 

“carregados” de informações importantes sobre a Humanidade do 

Terceiro Milênio, que já está à porta. 

Muitos de vós estareis vivendo esta nova fase da vida 

terrestre, dentro de muito pouco tempo, por isso é muito importante 

que conheçais os novos rumos que a Terra estará seguindo, daqui em 

diante. É muito importante, também, que todos estejam sempre 

atentos às mudanças que vêm se processando em todos os níveis desta 

humanidade, do ponto de vista físico e espiritual do planeta e de todos 

os seres que aqui vivem.  

Esperamos confiantemente que todos vós que estais tomando 

conhecimento deste trabalho, procurem entender a importância que 

estas inúmeras mensagens encerram, colocando em prática seus 

ensinamentos o mais rápido possível, pois esse será o único caminho 

possível para chegar de modo correto, harmonioso, ao destino traçado 

pelo Pai Altíssimo para todos os seus filhos adorados.   

Que as bênçãos do Pai iluminem a todos vós. 

 

Irmão Roberto 

Coordenador do Projeto - Ciência do Futuro 
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