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Dedico este trabalho psicográfico de valor espiritual a todos os
irmãos encarnados neste planeta abençoado, dispostos a
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1. Apresentação da Obra
No limiar do Terceiro Milênio a humanidade terrestre se
encontra em total desordem, sob todos os aspectos.
As criaturas que se encontram encarnadas no orbe terrestre,
nos quatro cantos do planeta, vivem dias de total incerteza
quanto ao presente e ao futuro de suas existências.
Esta obra se propõe a abordar de modo detalhado os motivos
de toda essa reviravolta na vida dos humanos.
Inicialmente devemos explicar a todos os que tomarem
conhecimento deste texto, que é nossa intenção promover um
alerta geral, sob a forma de orientação precisa de como deverão
ser encaminhadas suas vidas, daqui para frente.
Quando dizemos daqui para frente queremos enfatizar o
momento real, ou seja, o início deste Terceiro Milênio, que
estará sendo vivido por todos.
Não é por acaso que uma verdadeira avalanche de
transformações está acontecendo em todos os continentes. Esse
é um dos sinais preconizados, a muito, do "final dos tempos".
Infelizmente, por motivos que não cabem ser explicados aqui, a
interpretação que muitos “inspirados” fizeram das mensagens
enviadas do lado de cá, acabou sendo entendida como se o
mundo fosse acabar no final do Segundo Milênio.
Na verdade, o que foi transmitido falava apenas no final dos
tempos, voltado a uma existência meramente material, sem
nenhuma preocupação com a parte mais importante que cada
criatura encarnada deveria considerar que seria a espiritual. E
essa nova orientação a ser seguida pelos irmãos encarnados –
sua parcela espiritual – é o ponto mais importante que rege o
Terceiro Milênio.
E por quê?

Para responder a essa questão devemos lembrar a todos, o
novo ritmo que a Terra passa a entoar a partir de agora – o da
Espiritualização. Para que haja total harmonia em todos os
momentos dessa nova caminhada cósmica, será preciso que
todos aqueles que aqui se encontram, "vibrem" em perfeita
sintonia com o planeta hospedeiro, e a nota principal a ser
entoada é a da Espiritualidade.
Conforme já dissemos em outra ocasião, essa mudança não
estará ocorrendo da noite para o dia, serão necessários alguns
anos de prática e muita disciplina por parte das criaturas, para
que a partir de certo momento planeta e hóspedes passem todos
a vibrar em total consonância com o tom ideal para uma
harmonia plena na caminhada cósmica, determinada para este
planeta abençoado.
É nossa intenção trazer a todos os queridos irmãos que se
encontram no orbe terrestre, encarnados e desencarnados, uma
nova orientação sobre o caminhar espiritualizado. Para isso, o
primeiro passo a ser dado é o da compreensão e o segundo é o
da humildade.
Durante o desenrolar desta obra iremos explicar melhor
como praticar a compreensão e a humildade, ainda que diante de
tantos problemas, como os que todos vós viveis neste momento
terrestre.
Com certeza somente a prática poderá comprovar a
eficiência dos métodos que estaremos apresentando a todos, por
isso é preciso que os irmãos que estiverem dispostos a
modificarem seus modos de vida tenham, também, muita
paciência em aguardar o momento certo, quando os resultados a
esses novos métodos de vida começar a apresentar os resultados
esperados.
Adiantamos que nada se modifica do dia para a noite, nem
mesmo em uma semana ou um mês; mas com certeza, depois de

algum tempo as situações, antes causadoras de problemas,
dificuldades, tristeza, etc., estarão se modificando, trazendo
novas esperanças a todos os que acreditaram nos novos métodos
de vida enviados.
A seguir, daremos início a esta nova obra – Condições
Comportamentais do Novo Homem do Terceiro Milênio.

Irmãos Mentores do Projeto de Espiritualização
Terrestre da Fraternidade do Triângulo de Diamante

2. Considerações Iniciais Sobre o Novo Homem
do Terceiro Milênio
Quando falamos de um Novo Homem no Terceiro Milênio
nos referimos à criatura que está trazendo consigo ou adquirindo
um novo modo de viver a vida no planeta Terra. E esse novo
modo de viver no planeta está relacionado principalmente à sua
postura diante de uma nova realidade – “a Espiritualização de
sua Vida e do Planeta onde está vivendo”.
Até agora as criaturas aqui encarnadas puderam mesclar o
material e o espiritual durante a curta existência terrestre. Isso
significou uma maior tendência para o material e mínima para o
espiritual, responsável direta pelas agruras do presente. Isso vale
para todos os irmãos encarnados. E é claro, muitos ainda estão
envoltos no manto da matéria, totalmente desligados dos valores
espirituais que trouxeram consigo, mas nunca fizeram uso.
Na verdade, muitos sequer têm ou tiveram consciência
desses valores.
O Novo Homem do Terceiro Milênio difere principalmente
nesse ponto: tem um grau de espiritualidade muito maior que
seus irmãos do passado e se dedicará menos aos aspectos
materiais de sua vida no orbe terrestre. Esse é um dos pontos
fundamentais para viver na nova Terra, evoluída
espiritualmente.
Vamos explicar melhor o que é ter um grau maior de
espiritualidade:
Todos os encarnados que se encontram no orbe terrestre
neste momento, possuem certo nível de espiritualidade, que
varia de acordo com o modo de vida de cada um. Às vezes esse
nível ou grau de espiritualidade pode diminuir em função do
ambiente e do modo de vida da criatura.

Os ditos populares que dizem: "o meio faz o indivíduo" e
"diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és" contêm certa dose
de verdade, pois apesar de cada um de nós termos o direito ao
livre-arbítrio, às vezes o meio ou as pessoas com as quais
convivemos podem alterar nosso destino, e isso pode acarretar
boas ou más situações para nós. É nesse momento ou nessas
situações que somos "submetidos à prova pelo Alto", quando
diante de determinado "teste" decidimos por esta ou aquela
solução. E é nesse momento que o grau de espiritualidade
aparece e determina nossa decisão.
Por exemplo: hoje em todo o mundo se fala muito em
direitos humanos e o que se vê na maioria das vezes é, de um
lado grupos de oportunistas organizados exigindo das
autoridades governamentais toda a sorte de benesses para a
população ou grupos de pessoas escolhidas para serem
beneficiados sob o manto dos direitos humanos. De outro lado
está a população ou grupos de pessoas escolhidas por esses
"defensores" da cidadania, que continuam vivendo do mesmo
modo anterior às reivindicações, em geral em péssimas
condições, sob todos os pontos de vista, via de regra
massacrados pelos impostos e taxas cobrados dos governos. Em
resumo vivendo à mercê.
Sob a luz do espiritualismo, sabendo que nada acontece
por acaso, muitas dessas criaturas que hoje fazem parte dessa
população, estão passando por privações ou limitações materiais
por merecimento e agradecendo ao Pai pela oportunidade que
estão tendo de poderem resgatar dívidas passadas, as quais uma
vez quitadas não mais serão cobradas, permitindo que no futuro
possam viver uma vida mais venturosa e de menos sacrifício. As
criaturas que acreditam nessa premissa espiritual são, sem
dúvida alguma, portadora de um grau de espiritualidade bem

elevado, muito acima da maioria daqueles que procuram apenas
“saciar” seus desejos materiais do “ter” e do “poder".
No exemplo citado, se de um lado estão as criaturas que
"lutam" pelos direitos humanos, apenas visando se projetar às
custas do infortúnio de seus irmãos, de outro estão essas
criaturas que sofrem e entre elas algumas que "entenderam" as
razões de todo esse sofrimento, procurando viver de modo mais
equilibrado e em harmonia com Deus.
Mas é importante lembrar que o Pai não quer o
sofrimento para seus filhos, pelo contrário, está sempre nos
enviando toda a sorte de bênçãos e o desejo de alegria, saúde,
paz e harmonia.
Nós é que temos muita dificuldade para entender Suas
mensagens, ou, na maioria das vezes, ignorá-las, dando às
nossas vidas os mais tortuosos rumos, em geral regados de
muito sofrimento, limitações, etc.

3. As Novas Condições de Vida do Planeta e a
Influência Sobre seus Habitantes
Sobre as novas condições de vida do planeta, muita coisa
já foi dito nas obras anteriores sobre a influência que estarão
exercendo sobre seus habitantes, outras serão apresentadas a
partir desta obra.
Muitos irmãos encarnados há três décadas ou mais, vêm
presenciando muitas transformações ao redor, em seus bairros,
cidades, estados e países. E porque não dizer em relação a todo
o planeta.
Essas transformações vão desde as modificações no
clima de suas regiões, passando pelos problemas políticos, até o
modo de ser das pessoas, próximas e distantes. De um lado vêm
irmãos destruindo irmãos e de outro a preocupação de milhares
de pessoas anônimas, procurando dar as mãos, apoiando aqueles
mais necessitados.
Os governos vêm se transformando, ainda que muito
lentamente. As sociedades de todo o planeta passaram a exigir
seus direitos de modo mais direto e fazendo valer suas
condições de cidadãos livres. É claro que em uma parcela
considerável de países, em geral aqueles onde as religiões ainda
praticam a dominação em maior escala, isso não aconteceu até
agora, mas já começam a despontar focos de reação aos
excessos que essas religiões praticam em nome de Deus.
Um dos fatores que mais tem atrasado o
desenvolvimento das criaturas terrestres é a falta de cultura, no
seu sentido mais amplo.
Pessoas que nunca frequentaram uma escola, vivendo
praticamente na escuridão, sem saber ler ou escrever seus
próprios nomes, são presas fáceis dessas "religiões", que

procuram realizar verdadeiras "lavagens cerebrais" nessa
clientela dócil e facilmente dependente.
Uma das razões de tanto sofrimento reside no fato de
milhões de criaturas, nos quatro cantos da Terra, viverem
totalmente em função das ordens de seus "senhores religiosos",
na pessoa de sacerdotes, ministros, pastores, etc., os quais se
aproveitam da total falta de cultura dessas criaturas, para impor
ordens, realizar trabalho escravo, dominar famílias inteiras e até
abusar da integridade física de muitos desses indivíduos.
Há ainda outro aspecto doloroso, que é o econômico.
Muitos governantes se encontram totalmente subjugados a
certas religiões e nada podem fazer para mudar esse quadro, que
existe há muitos séculos. Essa dependência, em geral cria toda
ordem de facilidades, benesses para essas religiões
dominadoras, chegando ao absurdo de interferir no dia a dia de
toda a nação.
Um dos exemplos clássicos é a quantidade exagerada de
feriados e dias santificados que a religião católica estabelece e
que muitos países adotam sem discutir, fato que traz muitos
prejuízos para essas nações e para a população em geral.
Infelizmente o hábito tornou-se imposição e ai daquele
que não seguir a orientação dos senhores dessas religiões,
estarão caminhando para o inferno, o maior dos castigos
pregados pelas religiões dominadoras.
Entretanto, os dias dessas e outras religiões estão
terminando. Em breve todas serão banidas definitivamente,
dando espaço para a verdadeira religião do Terceiro Milênio: o
Espiritualismo Científico. Por enquanto, recomendamos aos
irmãos que ainda têm dúvida sobre este assunto que continuem
seguindo a orientação dos sacerdotes, ministros ou pastores de
suas religiões, apenas tomando o cuidado para não se deixarem

envolver por questões que os vossos corações não estiverem de
acordo.
Com o tempo, muita coisa será mudada, mesmo dentro
dessas religiões e assim os caminhos estarão abertos para novas
conquistas no plano espiritual.
Tenham todos muita fé e bastante paciência.
Dizíamos que um dos fatores que têm prejudicado muito
o desenvolvimento espiritual das criaturas encarnadas no planeta
Terra, até agora, é a falta de cultura. Há ainda outros fatores a
serem mencionados e entre eles podemos destacar a falta de fé.
Quando uma criatura vive em função do momento
material, deixando de lado aquela voz interior que está o tempo
todo soprando nos seus ouvidos, a direção, os caminhos a serem
seguidos, essa criatura é, quase sempre, presa fácil das entidades
das trevas, ou seja, das criaturas que vivem em total
desequilíbrio espiritual, seguindo os senhores do astral inferior.
É quando as coisas aparentemente vêm de modo fácil, à primeira
vista, depois passam a ser vistas como situações difíceis, com
problemas de toda ordem.
Esse é o caminho da desordem, das coisas negativas, que
sempre levam as criaturas a um mundo totalmente destrutivo,
sem nenhum valor espiritual.
A máxima conhecida de todos "Orai e Vigiai" resume o
comportamento que cada um deve ter diante de qualquer
situação estranha, de uma dificuldade inesperada, de uma
desgraça, enfim daquelas situações que a maioria das criaturas
jamais espera que lhes possam acontecer. Essas situações, via de
regra acontecem como prova de paciência, de equilíbrio, do
nível de fé que a criatura comporta.
A experiência mostra que a maioria das criaturas não
suporta essas situações, portanto se algum de vós já viveu ou

vier a viver situações desse tipo não deveis esmorecer diante de
um fracasso momentâneo, é uma situação muito comum,
diríamos até mesmo normal entre vós encarnados no orbe
terrestre.
Mas é importante que exercitem uma mudança completa
no modo de sentir e agir: daqui em diante as criaturas deverão
estar aptas a encontrar soluções mais equilibradas, quando uma
emergência dessa ordem vier ao seu encontro.
Esse será o modo correto de viver no Terceiro Milênio,
enfrentar com coragem, com fé e muito equilíbrio para resolver
a situação da maneira que menos possa prejudicar seus irmãos.

4. Como as Criaturas do Terceiro Milênio Estarão
se Comportando em Relação a:
4.1 - Educação dos Filhos
Já abordamos o assunto relacionado à educação das
crianças do Terceiro Milênio em outra oportunidade, mas agora
pretendemos estender este assunto da maior importância,
analisando o maior número possível de aspectos e minúcias que
o envolvem.
Primeiramente vamos falar um pouco do modo como as
criaturas deverão ser orientadas, enquanto crianças, no tocante
ao respeito em geral.
Hoje se fala muito em direitos e deveres, mas nem
sempre se orienta corretamente como se deve proceder quanto
aos direitos e deveres em relação ao próximo.
Há um dito popular muito preciso que diz: “Meu direito
termina onde começa o seu e vice-versa”.
As correntes políticas de extrema esquerda há muito
apregoam às massas que exijam seus direitos. Esses direitos, de
acordo com essas correntes, englobam tudo, mas tudo mesmo;
como por exemplo, a invasão de propriedades alheias sem o
menor escrúpulo.
Felizmente, as autoridades vêm coibindo esses abusos
arbitrários, arquitetados por grupos de criaturas envoltas no
maior despudor e desrespeito ao próximo, procurando através
desses atos amealharem o maior número de criaturas
despreparadas do ponto de vista cultural e com níveis de
educação mínimos, para engrossarem fileiras nos seus partidos
extremistas, visando unicamente “tomar” o poder à força, seja
em nível municipal, estadual ou federal. Em muitos casos têm
logrado êxito, transformando cidades, estados e até mesmo

países conquistados em reduto da anarquia, desordem e
descalabros.
Para que esse quadro atual se modifique rapidamente é
preciso educar a criança para os verdadeiros valores e
significados do direito e do dever de cada um. Somente desse
modo poderemos construir um mundo mais harmonioso e
equilibrado. Mas o tempo é curto e todos os habitantes deste
planeta precisam se conscientizar rapidamente desse dever para
com seus semelhantes, começando a dar o exemplo no seio de
suas famílias.
Quando a humanidade terrestre entender que não há mais
espaço para oportunistas, aí as coisas começarão a tomar um
novo rumo. Enquanto isso não acontece, as criaturas continuarão
a sofrer muito e receberão o fruto de toda a semeadura realizada
nesta e nas vidas vividas aqui.
Todos os irmãos que estão retornando ao orbe terrestre
estão trazendo consigo a compreensão dos novos rumos que o
planeta está seguindo, desde já.
Esse é o grande alento que os Irmãos Maiores oferecem
a todos, aquela luz no fundo do túnel que muitos vêm esperando
há tempo. E as crianças são as grandes portadoras de toda essa
nova imagem positiva delineada para o maravilhoso planeta
Terra.

4.2 - Convivência entre Esposas e Maridos
Muitos de vós conheceis bem a dificuldade que têm
representado a convivência diária entre duas pessoas do sexo
oposto.
Há muito tempo, poderíamos mesmo afirmar que há
séculos esse problema é universal. E até hoje o que se vê é o
aumento exagerado dos problemas de convivência entre os
casais.
Esse quadro que vem se intensificando a cada dia é o
resultado da falta de harmonia entre os encarnados, muito mais
interessados em fazer que suas opiniões sempre prevaleçam. E
esse é, quase sempre, o estopim para as desavenças dos casais.
As Correntes Espirituais Superiores vem há muito tempo
estudando formas para contornar essa situação que, há muito
vem sendo a responsável pelas separações, as quais trazem
consequências muito negativas para cada um e principalmente
para os filhos.
Enquanto os humanos não entenderem que a vida é para
ser vivida em harmonia e com amor, será impossível o
equilíbrio e a vida a dois de modo harmonioso e feliz.
Deveis sempre ter em mente que somente o amor
constrói e essa construção inclui a alegria familiar.

4.3 - Aprendizado e Preparação para a Vida
Profissional
Muito se tem falado sobre o aprendizado das criaturas
encarnadas no orbe terrestre. No limiar do novo milênio o que se
vê em todo o planeta é a busca incessante por novos caminhos,
onde as criaturas possam acompanhar o vertiginoso progresso
tecnológico e científico dos últimos anos, colocando em prática
todo esse potencial da maneira mais rápida e correta possível,
visando sua aplicação na vida profissional que, a cada dia, tem
iniciado mais cedo.
O processo de aprendizado desde a mais tenra idade já
está sendo modificado nos quatro cantos do planeta e dentro de
poucos anos terá sido totalmente alterado em sua estrutura e
conteúdo programático. Muitos países já colocaram em prática
essas mudanças e em pouco tempo estarão colhendo os
resultados dessas modificações radicais.
No Brasil ainda há muito que fazer, mas uma das
alterações mais importantes já está em andamento, qual seja a de
separar o ensino tradicional do primeiro e segundo graus do
ensino técnico voltado para o trabalho, para a conquista imediata
de uma profissão.
Se analisarmos melhor, a humanidade caminha há muito
para a prática de suas ações em todos os níveis e o advento do
computador permitiu que essa tendência pudesse ser aplicada
mais rapidamente. No ensino a informática ainda está
gatinhando, mas o uso dos recursos da rede mundial de
computadores, interligada pelos satélites artificiais espalhados
ao redor do planeta Terra irá dinamizar o processo com muita
rapidez. Esse é o grande trunfo da humanidade do Terceiro
Milênio no capítulo educação, aprendizado e vida profissional.
Através desses recursos tecnológicos será possível alterar

substancialmente os meios educacionais, trazendo para as salas
de aula novos rumos para o aprendizado voltado para o trabalho,
desde o início do processo, na primeira infância das criaturas.
Aliás, está em experimentação nos planos superiores um
programa de ensino voltado ao aprendizado das novas profissões
que estarão surgindo daqui para frente, programa esse que
coloca em primeiro plano o indivíduo no seu sentido mais
amplo, físico e espiritual.
As criaturas encarnadas no orbe terrestre terão uma nova
visão da vida, seja do ponto de vista do aprendizado geral ou do
preparo para a sua vida profissional. As novas tecnologias,
algumas das quais já disponíveis entre vós e o desenvolvimento
científico, através das inúmeras conquistas e descobertas, serão
os grandes elementos impulsionadores de todo o processo
evolutivo dessa nova humanidade do Terceiro Milênio.
É claro que tudo isso não acontecerá do dia para a noite,
demandará algum tempo. E esse tempo pode ser medido em
anos, séculos ou milênios, dependendo do modo como as
criaturas venham se comportar em relação a aquilo que for
sendo colocado à sua disposição pelos Irmãos Maiores,
encarregados de disponibilizar todas essas maravilhas aos
encarnados no planeta Terra, na sua nova caminhada
espiritualizada.
O importante é que todos os queridos irmãos encarnados
neste momento e aqueles que aqui vierem a encarnar nos
próximos anos, saibam que o Pai na Sua Bondade Infinita quer
que todos os seus filhos possam viver a mais excelsa plenitude
espiritual e para isso é preciso muito pouco: apenas praticar o
amor e a caridade mais puros, mais nobres, tendo sempre a
certeza de que tudo é maravilhoso, pois vivemos sob o Manto
Divino do Pai Celestial que nos está irradiando muito amor,
sempre.

Para encerrarmos este tópico vamos fazer um comentário
rápido sobre alguns aspectos importantes do aprendizado
voltado para a atividade profissional das criaturas do novo
milênio:
Cada indivíduo, homem ou mulher aqui presente terá a
responsabilidade de, a partir do início da fase juvenil, procurar
se aprimorar em uma profissão que possa trazer a si e aos seus
familiares as condições mínimas de sustento. Para isso terão à
sua disposição os recursos oferecidos pelo Estado para o
aprendizado voltado à profissão.
Esse será o primeiro passo para uma nova forma de agir em
relação a dois aspectos:
1. Participar ativamente da contribuição financeira
doméstica.
2. Criar as condições para a sua independência profissional
e financeira e, o mais importante, mostrar aos seus pais e
familiares sua verdadeira responsabilidade.
Há ainda outro ponto importante que deve ser salientado,
qual seja o da ocupação em algo de valor, útil para si e para a
sociedade onde vive – o trabalho.
Esse será o comportamento das novas gerações que já
estão chegando para participar da nova sociedade do Novo
Milênio.
É nosso desejo que estas palavras possam orientar nossos
queridos irmãos, de agora em diante, para uma nova vida neste
maravilhoso planeta Terra.

4.4 - A Harmonia na Vida Familiar e Comunitária
O tema que estamos dando início neste capítulo é muito
complexo. A humanidade atual passa por uma fase muito difícil
no que diz respeito à convivência familiar. De um lado são os
pais que não conseguiram se “atualizar” em relação ao progresso
e a evolução natural das criaturas que vêm encarnando e de
outro os filhos que não admitem as imposições dos mais velhos,
exigindo maior liberdade de pensamento e ações.
Esse conflito, sempre presente há muitas gerações, agora
alcançou proporções alarmantes, a ponto das Entidades
Superiores terem de intervir rapidamente para que o problema
não se torne um mal irreparável.
A harmonia é um estado de consciência de cada um e
quando numa família esse estado não é conquistado de modo
normal, as condições gerais de convivência entre seus membros
ficam muito difíceis, quase insuportáveis.
Um dos caminhos mais recomendados para que as
criaturas conquistem a harmonia familiar é o respeito.
Respeito em si mesmo e nos membros que compõem sua
família.
Esse respeito deve existir do modo mais natural possível,
sem interferências, imposições de qualquer natureza. Somente
assim poderá existir a desejada paz e a harmonia verdadeira
entre pais e filhos, avós, tios, noras e genros, netos e sobrinhos.
Todas as gerações sempre entraram em conflito com os
mais velhos e os mais novos. Esse processo é “normal” há
milênios, mas de agora em diante será preciso modificar essa
situação, de modo a haver mais respeito e entendimento entre
todos. Afinal, quando dentro de casa impera a harmonia e o
respeito, esse quadro se repetirá também fora, na escola, no
trabalho, enfim na convivência social de um modo geral.

Não existem receitas milagrosas para que haja harmonia
na família ou em qualquer outro ambiente de convivência entre
os irmãos encarnados, apenas o “respeito mútuo”.
“Respeitar para ser respeitado”, esse ditado é tão antigo
quanto esquecido de todos. Essa é a fórmula mágica, nem
sempre aplicada, daí tantos problemas de desavenças, discórdias
e desrespeito entre irmãos.
É desejo do Pai Boníssimo que a humanidade que “vive”
neste Terceiro Milênio possa praticar diariamente o respeito
para conquistar a paz e permitir que a harmonia seja o alimento
maior em todos os lares, escolas e locais de trabalho de todos os
irmãos encarnados no novo e maravilhoso orbe terrestre.

4.5 - Os Novos Rumos das Religiões em função
da Nova Visão das Criaturas
Neste último capítulo vamos abordar outro assunto
polêmico, que há muito vem sendo motivo de muitas reflexões
nas sociedades terrestre.
A religião sofreu e ainda vai sofrer muitas mudanças. O
quadro tradicional de ser uma das colunas mestras das decisões
em todas as comunidades deixou de existir há muito. E é por
esse motivo que o assunto tem gerado tanta polêmica. Durante
muito tempo, diríamos muitos séculos, a religião foi a
“controladora” das criaturas, fossem elas ricas ou pobres, cultas
ou ignorantes.
Esse quadro se tornou parte do cotidiano da humanidade
terrestre e até hoje encontramos sua presença dominadora em
muitos povos da Terra. Seja através dos dogmas intransigentes
ou dos ritos obrigatórios, essas religiões são as maiores
responsáveis pelas constantes desavenças entre irmãos de uma
mesma raça ou entre vizinhos de raças diferentes.
Há exemplos dolorosos, como a da religião muçulmana
que em pleno limiar do novo milênio impõe certos ritos
“absurdos” aos seus seguidores, em nome do Deus “Alá”. E
entre muitos absurdos vamos encontrar a permissão para que os
homens possam “conviver” simultaneamente com várias
mulheres, colocando-as na condição de simples objetos de
prazer e serviência.
Outras religiões exigem atos criminosos de violência
física sem precedentes em mulheres, para que não possam
usufruir dos sentidos do prazer.
Poderíamos enumerar milhares de outras agressões
injustificáveis às criaturas encarnadas, todas praticadas em nome
de Deus.

Esse processo de intervir no dia a dia das criaturas
utilizando o nome de Deus está chegando ao fim.
Em poucos anos aqueles que ainda insistirem nisso
estarão fadados a serem marginalizados pelas criaturas do
Terceiro Milênio, que desde já vêm sendo preparadas para
entenderem os verdadeiros valores do Poder de Deus.
Durante mais alguns anos muitos serão os oportunistas a
se aproveitarem de situações de sofrimento, angústia e
desespero dos irmãos mais necessitados para, em nome de Deus
deles se utilizarem. Mas com certeza isso irá durar muito pouco
tempo e então esses discursos se perderão no vazio do desprezo
a esses oportunistas.
É muito importante que todos saibam que o milênio em
curso é da maior importância sob o ponto de vista dos
verdadeiros valores espirituais e essa é a base da nova
humanidade que se formará daqui para frente.
Muitos dos irmãos que aqui estarão vêm se preparando
nos planos espirituais superiores para acompanhar de perto o
processo evolutivo do planeta terrestre, garantindo com isso,
daqui para frente, sua verdadeira trajetória espiritual.
Para finalizarmos este trabalho, vamos orientar todos os
queridos irmãos encarnados neste maravilhoso planeta para que
tenham fé, muita fé.
Esse é o verdadeiro alimento para que seus caminhos
neste orbe sejam venturosos e repletos da mais plena harmonia e
felicidades.
A fé que tiverdes agora será o combustível que irá
impulsionar cada um de vós e todo o planeta rumo ao seu
verdadeiro destino de muita luz e paz espiritual.

5. Conclusões
Encerramos mais este trabalho de cunho espiritualista,
esperando que todos os irmãos que o tiverem lido possam
usufruir dos ensinamentos nele contidos.
Conforme já tivemos a oportunidade de informar em
outras obras é desejo do Pai Altíssimo que os Irmãos das
Correntes Espirituais Superiores preparem os irmãos encarnados
no planeta Terra para o novo ciclo espiritual a ser vivenciado
por todos neste Terceiro Milênio.
Desde o primeiro trabalho desta série, procuramos
mostrar de modo claro e objetivo o quadro maravilhoso que se
constrói para os humanos viverem a partir de agora, para que
possam usufruir dos valores espirituais que passa a ser o fator
mais importante durante sua permanência no planeta, de agora
em diante.
Aqueles que entenderem nossas mensagens e procurarem
seguir seus ensinamentos, temos absoluta certeza de que estarão
abrindo seus caminhos para um viver venturoso e em perfeita
harmonia com o Pai Celestial.
Nosso conselho é para que procurem sempre dedicar
alguns minutos de seus dias para meditar sobre o conteúdo da
leitura deste ou de outro livro da série.
Temos a certeza que assim agindo irão “absorver” de
modo profundo e definitivo, os muitos ensinamentos neles
contidos, permitindo que sejam os elementos transformadores
dos vossos pensamentos e do modo de agir.
É desejo do Pai Altíssimo que todos seus filhos queridos
alcancem o mais rápido possível, os níveis mais excelsos de
suas existências espirituais e para isso é muito importante que
pratiquem todos os dias os ensinamentos por Ele emanados,
através dos Irmãos Maiores das Correntes Espirituais Superiores

que assistem a todos os irmãos encarnados e desencarnados, que
permanecem na crosta e órbita terrestre.
Fiquem todos em paz.
Fraternalmente,
Irmão Roberto
Coordenador do Projeto Ciência do Futuro da
Fraternidade do Triângulo de Diamante

obra psicografada em 1999
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