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Palavras Iniciais do Médium Psicógrafo

Coube-nos a difícil tarefa de transcrever mais esta obra,
através da psicografia, “enviada” pelos Irmãos da Corrente
Espiritual da Fraternidade do Triângulo de Diamante, uma
das muitas “Fraternidades Brancas” que operam no Espaço em
auxílio aos irmãos encarnados.
A entidade espiritual Irmão Roberto, um dos seus
fundadores, é o coordenador da Fraternidade do Triângulo de
Diamante.
Na América do Sul, segundo nos informou Irmão
Roberto há espíritos encarnados que vêm trabalhando, há
décadas, como médiuns psicógrafos e de tratamento físico
espiritual:
No Brasil, em São Paulo – Capital, Litoral e Interior; na
Bahia, no Rio de Janeiro, entre outros estados,
Na Argentina – em Buenos Aires, além de vários outros
países.
Aqui você conhecerá mais esta obra “enviada” pelos
Irmãos da Corrente Espiritual da Fraternidade do Triângulo
de Diamante e destinada ao conhecimento dos verdadeiros
valores oferecidos pela espiritualidade.
Franco Zucca
agosto de 20
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OS DESTINOS DA HUMANIDADE DO TERCEIRO
MILÊNIO
INTRODUÇÃO:
Há muito se vem falando, em todos os países da Terra,
da aproximação do “fim do mundo”, numa alusão ao final deste
milênio.
Na verdade, o que acontece é certa confusão entre o final
de um milênio e as inúmeras previsões de magos, astrólogos e
videntes que, ao fazerem menção a esse fato, muitas vezes o
associam ao final dos tempos, assunto bombástico, aludido por
muitos religiosos, há séculos.
Se pudermos fazer uma analogia entre essas notícias
alarmantes, cada vez mais divulgadas, à medida que o ano 2000
se aproxima e as mudanças que vêm acontecendo em todos os
quadrantes terrestres, como preparação para o novo ciclo que o
planeta estará vivendo, na verdade teremos um novo mundo,
apesar do processo de transição não chegar a causar tanto
alvoroço, como apregoam por aí.
Este texto, que ora se inicia, pretende mostrar de maneira
clara e bem objetiva, os fatos reais que representarão as
mudanças do planeta e do modo de viver da nova humanidade
que aqui estiver.
Em primeiro lugar, devemos abordar alguns aspectos de
grande importância, relativos às mudanças que se processam no
planeta Terra, há pelo menos meio século, sem que isso tenha
representado o “fim do mundo”:
Desde o início da década de 1950, as Divinas Correntes
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Espirituais, escaladas para realizarem as transformações
necessárias no planeta, de modo a prepará-lo para a modificação
que estaria sofrendo a partir da “virada” do milênio, atuaram em
diversas áreas:
No meio ambiente, nos reinos mineral, vegetal e animal
e ultimamente junto a toda a humanidade aqui presente.
Apesar da insistência dos humanos em alimentarem a
discórdia, os abusos de toda a ordem, a ganância geral, a
destruição dos próprios mananciais de água potável, fonte básica
para a continuação da vida neste planeta, entre outros absurdos;
os Senhores do Alto, vêm atuando de modo rápido e enérgico,
no sentido de eliminarem de uma vez por toda, esse mal que
assola nossa querida Terra.
De agora em diante, ao nos aproximarmos da “virada”
do milênio, queiram ou não os humanos, este planeta passará a
“respirar” novos ares espirituais, agora mais etéreos, mais puros,
mais espiritualizantes, pois a Terra passou a ser um planeta em
evolução espiritual, tendo deixado definitivamente para trás seu
caráter restritivo, espiritualmente falando.
Ao galgar um precioso degrau na escalada espiritual,
nosso planeta estará oferecendo um novo modo de vida para
todos os que aqui estiverem. É esse novo modo de vida que
estaremos apresentando a todos, daqui em diante, no desenrolar
desta obra.
Confiamos que o Pai Altíssimo, Senhor dos Nossos
Destinos, estará sempre nos proporcionando o melhor, apesar da
arrogância e rebeldia que demonstramos insistentemente, no
nosso comportamento diário.
Foi nosso desejo, ao prepararmos este texto, oferecermos
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a todos os irmãos encarnados, carentes de uma orientação
espiritual mais objetiva, melhor direcionada, um modesto guia
para o seu viver diário. Por esse motivo, conforme já expusemos
no início, esta obra é composta de um texto próximo a um
romance, apenas com um diferencial: os fatos aqui narrados
foram vivenciados por muitas criaturas como vós, em suas
muitas passagens encarnatórias.
Selecionamos algumas, de modo organizado, com o
objetivo de mostrar, passo a passo, o caminho mais harmonioso
para se chegar ao ponto mais elevado no plano espiritual.
Todos nós temos esse direito, os prazos para
conquistarmos esse objetivo é que podem variar, dependendo do
nosso modo de proceder, exatamente nos períodos quando nos
encontramos encarnados, quando nos detemos demasiadamente
em situações que só nos proporcionam atraso no processo de
elevação espiritual, principalmente se insistimos em “viver” as
maravilhas da vida na matéria, riquíssima nos aspectos de menor
valor para o processo de elevação espiritual.
Por isso, meus caros irmãos, deveis sempre ter em vossas
mentes e nos vossos corações, os ensinamentos do Pai,
independentemente de como viveis na Terra, se ricos ou pobres,
com saúde ou doentes. As condições material e física de cada
criatura, em cada encarnação, sabeis que são o fruto da semente
que plantastes em encarnações anteriores e que agora podeis vos
jubilar de poderdes estar resgatando.
É óbvio que o sofrimento físico e mental não agrada a
ninguém e nem é o desejo do Pai que assim se dê, entretanto
fostes vós mesmo quem pediu esta oportunidade misericordiosa
de poder resgatar as dívidas passadas, para que possais continuar
a vossa caminhada espiritual, livre desses “carmas” que o
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detém.
Desejamos a todos uma leitura de valor, harmoniosa e
que obtenham o maior ganho possível, através dela.
Nosso afetuoso e carinhoso abraço
Irmão Roberto

Nota do Psicógrafo: É importante que o leitor observe
que os fatos aqui narrados dizem respeito à época em que o
texto foi “enviado”, quase cinco anos antes da “virada” do
milênio. Por esse motivo a abordagem em relação às condições
de vida em nosso planeta oferece algo semelhante à premonição
de muitas situações futuras, algumas das quais já vivenciamos.
Franco Zucca
agosto de 2010
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Capítulo Primeiro
COMO A HUMANIDADE ATUAL ENCONTRARÁ
O TERCEIRO MILÊNIO
1- O ambiente terrestre atual e as perspectivas
para o futuro
Era uma vez uma criatura muito humilde, que viajou
muitos e muitos quilômetros até encontrar uma pequena
fonte de água potável. Ao se deparar com a água
jorrando de uma pequena fonte, ele não se conteve:
parou, ajoelhou e elevando sua face para o céu, falou em
voz alta uma prece de agradecimento ao Pai, que
permitiu essa aproximação abençoada até a fonte d’água.
Depois, num ímpeto de desespero e muita sede,
mergulhou toda a cabeça no fio de água que descia até um
pequeno poço. Molhou-se todo, bebeu o máximo da água que
conseguiu. Parou, olhou ao seu redor e viu, também, dezenas de
criaturas saciando sua sede. Eram pássaros, borboletas,
pequenos répteis, ratos do mato e um belo exemplar de antílope;
todos indiferentes à sua presença, tamanha a sede que sentiam,
debaixo daquele sol abrasador de mais de cinquenta graus.
A cena que acabamos de descrever é real e vem
acontecendo pelos quatro cantos do planeta, há muito tempo.
No futuro, graças ao egoísmo e a indiferença de milhares
de governantes, por toda a parte estarão aumentando o número
de criaturas que irão viver esse momento doloroso de busca
insaciável por um gole d’água. Animais e plantas também terão
sua parcela de sofrimento, que os levará a constantes migrações
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de um lado para outro, numa busca desenfreada pelo precioso
líquido.
Para que essa situação não cresça numa escala
incontrolável é preciso que todos vós lembrem o quão precioso é
este líquido abençoado – a água.
Quando a estiverem utilizando, não a desperdice. Não
jogue lixo nos córregos e nos rios, eles são a principal fonte de
abastecimento de água de todas as cidades do planeta. E mais,
não permitam que uns poucos detentores do poder econômico,
poluam os mananciais de água das cidades.
Denuncie, essa é a atitude mais correta do verdadeiro
cidadão. Mais ainda, é um dever que todos têm perante a própria
consciência e num ato de preservação do meio ambiente onde
viveis.
Respeitando o meio ambiente, em especial os mananciais
de água que abastecem as cidades, não permitindo que outros
venham poluir os locais onde habitam milhares e milhares de
criaturas, estareis cumprindo uma grande e importante
contribuição ao vosso planeta hospedeiro – a nossa querida
Terra.
O desrespeito total à preservação das matas, rios, lagos e
fontes de água, durante os últimos milênios, vêm causando toda
a sorte de desequilíbrio ecológico no planeta, principalmente o
que está afetando as temperaturas e pressão atmosférica, em
todos os continentes.
Esse desequilíbrio vem sendo confirmado através das
alterações climáticas, nos locais onde até pouco tempo atrás
havia as quatro estações do ano perfeitamente controladas, a
ponto dos animais e plantas “avisarem” sempre o término de
13
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uma e o início da outra.
Ultimamente o que se vê é um total desencontro da flora
e da fauna, nos quatro quadrantes da Terra, sem falar nas
alterações extremas do clima.
E como se não bastasse todas essas mudanças, alguns
países insistem na atitude “suicida” de detonarem mais e mais
bombas nucleares, em nome da pesquisa científica.
Coitados desses governantes, que insensíveis aos
clamores desesperados de todos os que já passaram por
experiências terríveis das explosões nucleares, bem como os que
têm consciência das consequências resultantes dessas atitudes
estúpidas; continuam autorizando a continuação dessas
explosões dilaceradoras da crosta e da atmosfera terrestre, bem
como de toda a humanidade que nela vive.
Com toda a certeza, receberão o “castigo” merecido,
diante de tanto egoísmo e de tanta insensibilidade para com os
seus irmãos terrestres e mais ainda, com o seu planeta mãe.
A Lei de Causa e Efeito já está acionada e em pouco
tempo todos irão ver como ela estará atuando junto a aqueles
que, “mergulhados” num fanatismo nacionalista ultrapassado,
estarão recebendo os frutos da árvore que semearam.
Há criaturas que tiveram a oportunidade de se redimirem
de faltas do passado nestas últimas reencarnações, mas que não
entenderam o que estavam recebendo até agora. Por esse
motivo, serão sumariamente banidas do orbe terrestre para que
tenham a oportunidade de viver em outro planeta mais denso
que este e, consequentemente, exigindo maior esforço físico dos
seus habitantes, em todos os aspectos.
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Passadas algumas encarnações nesse outro planeta, a
criatura terá melhores condições de comparar entre um e outro,
quando estará percebendo as falhas cometidas de modo
irresponsável e criminoso para com seus irmãos e com o planeta
Terra que o acolheu.
Ajudem o planeta mãe a progredir espiritualmente, desse
modo todos vós também estareis progredindo e mais, estarão se
preparando para a nova vida que estará sendo vivida, a partir do
terceiro milênio.
2 – Os caminhos que o espiritualismo científico
mostrará aos futuros habitantes do planeta
Falamos do respeito à atmosfera e às fontes de água da
Terra, como base para a própria sobrevivência do homem que
aqui habita, hoje e no futuro. Lembramos da importância de se
preservar o meio ambiente de todas as maneiras possíveis, como
condição única para o futuro do planeta e de todos os seres
viventes.
Do mesmo modo que em textos anteriores, aqui também
vamos lembrar a todos, da importância que o espiritualismo
científico está e estará representando, para a conquista final dos
objetivos de crescimento espiritual do planeta e de todos os seus
filhos, aqui viventes. A principal é, sem dúvida, a conquista dos
valores maiores da espiritualidade.
Continuando, vamos agora descrever algumas situações
vividas por nossos irmãos colaboradores, os quais trarão
lembranças de suas últimas encarnações, em seus respectivos
países.
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2.1 – A história portuguesa do poeta Fernando
Pessoa:
Vivi em Lisboa, principalmente, mas durante minha
curta encarnação vivi também no Porto e no Algarve, quando
em Portugal.
Trazendo hoje para a minha memória espiritual, as
inúmeras ocasiões em que presenciei problemas de ordem
ecológica, termo atual para as situações do passado, me lembro
de criança, sentir na calçada de nossa casa um forte odor de
esgoto, pois naquele tempo muito pouco se fazia em prol da
higiene pública, construindo-se redes de canalização de esgoto,
como é hoje. Minha mãe sempre nos alertava do perigo de
andarmos descalços e pisarmos na água poluída, com o risco de
contrairmos doenças como a cólera, a difteria e outras mais. Os
garotos do bairro achavam tudo aquilo bobagem e muitos
ficaram doentes e até morreram, mas sempre insistiam que o
problema era outro.
Havia, ainda todas as noites, muitos mosquitos, baratas e
ratos por toda a parte e isso, diziam os mais ilustrados, era
consequência da falta de tratamento dos esgotos e das águas
servidas das casas e das indústrias de Lisboa.
No Porto havia mais controle, por ser uma cidade mais
evoluída culturalmente, mas assim mesmo próximo ao cais do
porto do rio D’ouro havia muita sujeira e sempre os caminhões
da Prefeitura estavam lavando as calçadas com desinfetantes, do
tipo “creolina”. Diziam que isso era para evitar o tifo, uma das
moléstias mais assustadoras de Portugal do meu tempo.
No Algarve, praia tranquila e ainda inexplorada, as
coisas eram mais simples, mas assim mesmo, lembro-me dos
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esgotos das casas correndo diretamente para as praias e entrando
nas águas do mar. E muitas vezes, nos dias de calor, havia muito
mau cheiro e muitos mosquitos.
Esse era o ambiente do meu país quando lá vivi diferente
do Portugal de hoje, mais limpo, saudável, ar puro em quase
todas as cidades, pois as indústrias não chegam a causar
poluição mais grave do ar, apenas existem pontos de alto nível
de poluição das águas dos rios e do mar. Isso é grave e o
governo vem cuidando do assunto, procurando modificar essa
situação o mais rápido possível.
Esperamos para os próximos anos, uma consciência mais
equilibrada quanto a proteção do meio ambiente, das águas e do
ar que respiramos.
Meu muito obrigado a todos os amigos encarnados deste
maravilhoso planeta Terra.
Fernando Pessoa
2.2 – A experiência dolorosa dos holandeses do
século XIX
Os Países Baixos, onde está a Holanda, sempre foram
alvo das pestes, dos detritos trazidos pelo mar e do alto nível de
poluição, escoados pelos seus inúmeros canais.
No final do século XIX, milhares de holandeses foram
vítimas de doenças causadas pelo excesso de lixo depositado no
solo e absorvido pelos alimentos, pelos animais e peixes da
região. Somente depois de um longo processo de higienização
dos canais de irrigação do país, foi possível modificar-se esse
estado lastimável de vida que a grande maioria dos holandeses
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Os Destinos da Humanidade do Terceiro Milênio

vivia.
Foram muitos e muitos anos de luta e de sofrimento do
povo, afetado por doenças como a cólera e o tifo.
Os animais também morriam aos montes, devido a
ingestão de água poluída.
Nos primeiros anos do século XX, finalmente o país
pôde respirar mais aliviado, quando se conseguiu erradicar
totalmente o tifo e febre amarela (um tipo especial das regiões
nórdicas).
Hoje o que se vê é um país muito limpo, com seu povo
conscientizado sobre a importância de preservar o maio
ambiente – o ar e a água – além de cuidar com muito critério,
dos destinos que se dá ao lixo doméstico e industrial.
A. Van der Nailen
2.3 – Os exemplos funestos da velha União Soviética
Existem inúmeras situações vividas pelos irmãos
soviéticos, durante os últimos séculos. Escolhemos algumas
inéditas para expormos neste trabalho, as quais mostrarão o
nível de incompreensão dos encarnados, quando estão
envolvidos apenas com as vantagens materiais.
A primeira delas diz respeito ao processo de “retenção”
dos gêneros alimentícios de primeira necessidade para o povo
soviético, no tempo dos czares.
Nessa época, existia no país apenas duas classes sociais:
os muito ricos e os miseráveis, na proporção de um para dez. Os
muito ricos tinham à disposição o luxo e a faustosidade,
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comendo e bebendo do melhor e mais caros produtos que se
pudesse encontrar, enquanto que os miseráveis tinham de se
contentar com as migalhas e os produtos recusados pelos ricos,
como a batata e a banha de porco.
Esses eram os gêneros alimentícios de que dispunha a
grande maioria da população, para suprir suas necessidades
alimentares, num continente onde a temperatura média, durante
a maior parte do ano é de -20 graus centígrados.
Esse estado de coisas perdurou por mais de dois séculos,
mas ainda hoje, depois de tanto tempo e com a “Perestroica”, é
comum encontrar-se em muitas regiões da Rússia, um padrão de
vida miserável para muitos.
A descrição que encontramos entre muitos autores
russos, da situação geral da sociedade, em livros que se
tornaram “ est-seller” em todos os países, retrata fielmente o
modo de vida da população soviética destes mais de duzentos
anos.
E devemos lembrar ainda que o país participou
ativamente de duas grandes guerras, quando foi muito
prejudicado em todos os sentidos.
Passados mais de meio século, a Rússia ainda não
encontrou o seu caminho de crescimento e o desenvolvimento
da sua sociedade, em parte devido à mentalidade retrógrada do
próprio povo, ainda atrelado ao passado e aos dogmas
religiosos, além das intermináveis “guerras internas” pelo poder
e pela conquista de territórios.
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Capítulo Segundo
O NOVO HOMEM E OS NOVOS RECURSOS
TERRESTRES
1 – Introdução – Uma breve pausa para a meditação:
Pai, neste momento de muita paz e harmonia, elevamos
nosso pensamento a Vós, agradecendo tudo o que nos é dado
pela Vossa Graça Divina.
Somos gratos Pai, pelo muito que recebemos em saúde,
paz, trabalho, conhecimento e todos os bens materiais.
Essa Vossa Bondade Infinita está presente em todos os
passos que damos.
Muito vos agradecemos, Pai.
A todos os encarnados e desencarnados do orbe terrestre
enviamos esta prece muito simples, mas de grande sabedoria e
profundidade espiritual.
Lembrai-vos sempre, queridos irmãos, desta prece. Ela é
algo muito útil para todos vós, principalmente nos momentos de
maior necessidade ou quando estiverdes precisando “entrar” em
contato com o Pai Verdadeiro. A prece encerra tudo o que
necessitais para encontrardes a paz e a verdade espiritual.
Praticai sempre e vereis os benefícios que ireis receber, sob
todos os aspectos: material e espiritual.
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2 – Panorama da Humanidade Terrestre no Novo
Ambiente do Planeta do Terceiro Milênio:
Muito se tem falado sobre o futuro da Terra e dos seus
habitantes, a partir do terceiro milênio, mas há um aspecto onde
não houve maiores explicações, principalmente porque é um
assunto que envolve, via de regra, dogmas e imposições de
caráter religioso: a Espiritualidade do Planeta e da Humanidade
que o estiver habitando, a partir do terceiro milênio.
Sobre esse aspecto, podemos adiantar que a humanidade
terrestre já começou a se modificar.
Mudanças de ordem espiritual vêm acontecendo a quase
meio século, desde que a Terra recebeu a autorização para se
modificar do ponto de vista espiritual, passando de planeta
expiatório para planeta de aprendizado.
Foi a partir daí, ou seja, do início da década de 50 até o
momento atual, que se processaram as modificações necessárias
para que o planeta chegue ao terceiro milênio de modo
harmonioso e, principalmente, em perfeitas condições para
iniciar o novo ciclo evolutivo que fez jus. E seus habitantes,
encarnados e desencarnados, é importante que se enfatize isso,
estarão todos em perfeita sintonia com essa nova maneira de
viver do planeta, por isso meus caros irmãos, somente poderão
permanecer ou vir a encarnar neste orbe terrestre, daqui em
diante, aqueles que entenderam o verdadeiro objetivo da Terra,
no Concerto Universal: “o viver espiritual em ascensão cada vez
maior”.
A esse respeito, meus queridos irmãos, temos a vos
21
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relatar alguns fatos que, por si só, refletem as mudanças
ocorridas neste planeta abençoado, nos últimos anos, a favor das
novas condições de vida que estaremos vivendo, tanto do ponto
de vista material, quanto espiritual:
Até a década de 50, as criaturas que despertavam maior
interesse pelo conhecimento e a prática da espiritualidade,
encontravam todo o tipo de barreiras, principalmente a de ordem
religiosa, quando as igrejas católica e protestante repulsavam
veementemente quaisquer outras práticas de cunho religioso que
não fossem as suas. Desse modo, só era possível encontrar
maiores informações sobre o ocultismo, o espiritualismo
científico e outras filosofias de cunho espiritual, junto a
associações “secretas”, grupos de estudo “herméticos” e
adquirindo publicações estrangeiras – principalmente as de
origem francesa e inglesa.
Uma das mudanças que se processou nesse quadro e que
veio de encontro aos interesses dos Planos Superiores, foi a
democratização da informação religiosa, qualquer que seja a
crença, a doutrina ou os interesses de cada uma. Assim, mais e
mais criaturas tiveram acesso a Verdade Espiritual, de acordo
com o nível de compreensão de cada um e atendendo sempre ao
seu livre-arbítrio em escolher esta ou aquela crença, esta ou
aquela doutrina, enfim aquela que venha atender aos seus
anseios e às suas necessidades.
A Fé é uma só, o que existe são várias maneiras de
expressá-la.
Esse exemplo, realidade que muitos de vós vivestes nesta
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encarnação, sofreu uma modificação muito grande nos últimos
dez anos e o que se vê hoje, é uma maior liberdade de escolha e
de participação de todos naquilo que mais os atenda em termos
de crença, de fé e de crédito espiritual. E com isso, houve uma
grande abertura no modo de pensar dos dirigentes religiosos que
“perderam”, de uma hora para outra, o controle que tinham sobre
seus “fiéis”.
Muitos foram os fatores que desencadearam esse
processo: há quem diga terem sido os meios de comunicação
mais rápidos e mais acessíveis às massas, outros acusam a
omissão da igreja, que permitiu a proliferação de seitas de toda a
ordem. Mas a verdade é que isso já estava programado, há muito
pelas Correntes Espirituais Superiores, como uma das maneiras
de permitir maior abertura e o correto entendimento da Verdade
Espiritual, a todos aqueles que se sentissem em condições ou
viessem a se interessar pelo assunto.
Hoje, passados vários anos depois do início dessa
abertura para novos conhecimentos da espiritualidade, vê-se em
todo o mundo a dinamização da literatura, da produção
cinematográfica, dos programas de televisão, todos dando ênfase
para o assunto, até a pouco considerada um tabu para muitos. E,
independentemente do credo religioso de cada um, essa abertura
para o mundo da espiritualidade, fez com que muitos passassem
a questionar certos pontos até então considerados “mistérios”,
principalmente na religião católica, como elemento de partida
para a melhor compreensão dos valores oferecidos pelas
religiões, em confronto direto com a Verdade Espiritual
mostrada pelo verdadeiro espiritualismo.
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Daqui em diante, meus caros, o que se verá será a total
abertura para o conhecimento da Verdade, sem nenhum véu ou
dogmas que proporcionem a esta ou aquela religião, a garantia
de conservar a criatura “fiel” a ela. Foi esta a estratégia que
muitas religiões utilizaram durante muito tempo, para garantirem
o “dízimo” oferecido pelos seus fiéis.
Mas o seu tempo terminou. De agora em diante,
sobreviverá a instituição religiosa que, antes de tudo, ofereça a
aquele que a procurar, o caminho verdadeiro que o Pai ensinou a
todos, mas que muitos se esqueceram com o passar do tempo.
O materialismo travestido de religião está com seus dias
contados, por isso irmãos, não vos preocupeis com os alardes
insistentes daqueles que, dominando os meios de comunicação
de massa, em todos os continentes, ameaçam com palavras de
ordem todos os que não seguirem seus preceitos e não
cumprirem as obrigações que querem impor. Isso é uma atitude
de desespero, diante da conduta mais equilibrada que os
encarnados vêm assumindo há décadas, na tentativa de
continuarem a controlar o rebanho de “fiéis” que debandou há
tempo, o que vem causando “prejuízo” aos seus cofres,
diminuindo substancialmente as polpudas reservas em ouro que
acumulavam até então.
O pior para essas religiões, melhor dizendo, verdadeiras
indústrias da religião, é que o processo é irreversível, ou seja,
daqui para frente as pessoas estarão se encaixando mais e mais,
às religiões ou associações de cunho religioso que melhor
atendam às suas necessidades interiores, de cunho espiritual.
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Por isso nada temais, pois o Pai na Sua Sabedoria e
Magnanimidade sempre estará nos orientando para o melhor, o
mais harmonioso, basta que nos afinemos com Ele e com os
Seus ensinamentos.
O próximo exemplo, diz respeito a outro assunto que, há
bem pouco tempo, se tornou um item cotidiano das pessoas: a
proteção do meio ambiente e sua utilização de maneira
organizada e não poluidora.
Se retrocedermos cinquenta anos apenas no calendário,
nos lembraremos de como era a vida nas grandes e pequenas
cidades, do Brasil e de qualquer outro país – muito simples,
pacata, com um nível de poluição muito baixo, à exceção de
algumas grandes cidades industriais norte-americanas e inglesas,
principalmente. Fora elas, o resto do mundo vivia num ambiente
muito limpo, puro, saudável.
E hoje, passados mais de meio século, como encontramos
a maioria dessas cidades, em todo o mundo?
Muito poluídas, sob todos os aspectos: seus mananciais
de água potável, a atmosfera, a vegetação quase toda dizimada
pelos agrotóxicos e a fauna em extinção. Que panorama
desastroso.
Enquanto a humanidade destruía os recursos que o
planeta colocou sob a sua guarda e à sua disposição, como meio
para a sua própria sobrevivência, as Correntes Espirituais
Superiores eram encarregadas de instruir as criaturas que vinham
a reencarnar em solo terrestre, para cuidarem melhor dos
recursos naturais disponíveis, abrindo-lhes novas perspectivas de
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entendimento, sob a luz da Ecologia e das novas Ciências
Naturalistas e Preservacionistas, até então desconhecidas ou
ignoradas pela humanidade.
Atualmente vivemos sob dois prismas: de um lado as
criaturas que conservam a tradição de destruir os recursos
naturais, pensando apenas nas vantagens, nos lucros que venham
a obter com isso e de outro lado as novas gerações, mais
preocupadas com o pouco que resta de toda essa maravilha que é
a Natureza e por isso procuram proteger e até mesmo recuperar o
que foi destruído, com o propósito de um dia poderem usufruir
de modo correto dessa maravilhosa dádiva recebida pelo Criador
– a Natureza exuberante e responsável por todo o equilíbrio do
planeta mãe.
Sabemos que nem tudo está perdido, se lembrarmos de
que o Pai, na sua Bondade Infinita, está sempre oferecendo a
todos nós a oportunidade de corrigirmos aquilo que um dia, de
modo impensado, porventura tenhamos destruído.
Essa oportunidade vem sendo apresentada a todos,
indiscriminadamente, dependendo apenas da iniciativa de cada
um, iniciar o processo de modificação do quadro atual.
No futuro veremos que esse processo modificatório
trouxe um bom resultado para todos, humanidade e planeta,
quando todos estarão usufruindo de modo harmonioso, dos
verdadeiros recursos que o Pai concedeu aos encarnados, de
viver uma vida plena de harmonia com a Natureza, dela
recebendo os recursos necessários para viverem de modo
equilibrado e em perfeita sintonia com os mais altos preceitos
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ditados pelo Alto.
Esperamos com estes exemplos tirados da realidade que
viveis há muito, termos provocado em cada um de vós o
sentimento de responsabilidade necessário para que se reverta o
mais rapidamente possível, este quadro doloroso pelo que a
Terra passa de destruição impiedosa e descontrolada dos seus
recursos naturais.
Irmãos Cientistas e Pesquisadores dos Recursos
Naturais do Planeta Terra, sob a orientação das Divinas
Correntes Espirituais Superiores, da Fraternidade do
Triângulo de Diamante
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Capítulo Terceiro
PARA VIVER NO NOVO PLANETA
NECESSÁRIA A HARMONIA GERAL

SERÁ

Meus amigos, pelo título deste terceiro capítulo, podeis
imaginar que estaremos falando de um novo planeta que poderá
estar se aproximando, mas não é nada disso, o novo planeta a
que nos referimos é a Nova Terra, o nosso planeta abençoado
que, conforme já vos informamos em outras ocasiões, vem se
transformando a ponto de se tornar muito diferente do mundo
que viveis e que milhares de irmãos viveram, num futuro muito
próximo.
O que pretendemos apresentar neste capítulo é,
essencialmente, o modo como se dará essa transformação da
Terra, para que as novas gerações de encarnados, trazendo
consigo uma nova contextura física e espiritual, possam aqui
viver de modo harmonioso e perfeitamente integrados ao
ambiente físico do planeta.
Alguns aspectos a esse respeito já foram abordados em
outras ocasiões, por diversos irmãos cientistas. Outros, ainda
inéditos, serão discutidos a partir de agora, quando poderemos
abordar de modo aprofundado, questões mais complexas e de
compreensão limitada para a maioria dos encarnados atuais.
Assim mesmo, seguindo o princípio divino da evolução
individual pelo aprendizado, pelo conhecimento, estaremos
explicando para todos vós essas questões mais complexas
também, ficando a critério de cada um a busca pelo
28

Os Destinos da Humanidade do Terceiro Milênio

aprimoramento e o completo entendimento das nossas
mensagens.
O primeiro assunto a ser abordado diz respeito ao modo
de viver individual, no seio de cada comunidade terrestre.
1 – O modo de vida do indivíduo, na comunidade
terrestre onde encarnou
Até agora, as criaturas encarnadas no orbe terrestre
traziam consigo, na grande maioria dos casos, carmas de vidas
passadas, os quais deveriam ser “resgatados” da melhor maneira
possível, durante o novo período reencarnatório.
Nem sempre isso aconteceu e por vários motivos, o
principal deles relacionado ao “desvio” consciente dos caminhos
traçados e que, devido ao respeito integral ao livre-arbítrio de
cada um, acabava criando um novo carma, às vezes passível de
ser “resgatado” ainda durante a reencarnação presente, outras
vezes ficando para outra ocasião reencarnatória.
Por isso, meus queridos irmãos, daqui em diante esse
quadro estará sendo modificado e as criaturas que retornarem à
crosta terrestre estarão isentas dessas “dívidas” cármicas, de
modo que irão ingressar em uma nova e diferente estrutura de
vida física.
E como será essa nova estrutura de vida para os futuros
encarnados?
Em primeiro lugar, conforme já foi comentado em outro
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momento, as criaturas estarão trazendo consigo outra contextura
de pensamento e de ação, ou seja, não terão mais os sentimentos
até agora dominantes, tais como o orgulho, a vaidade, a cobiça, o
ciúmes e a inveja, entre os principais. Em seu coração, terão
apenas o sentimento elevado do amor fraterno, o qual será a
força impulsionadora de todos os atos que irão movimentar suas
vidas no novo planeta Terra.
Não tendo mais esses sentimentos retrógrados em seus
corações, estarão com seus espíritos “abertos” para que as
Entidades Superiores possam agir de modo harmonioso e em
perfeita consonância com os mais elevados preceitos de
bondade, paz e harmonia, ditados pelo Pai Bondoso.
Trazendo no seu átomo semente os mais elevados
sentimentos de justiça e paz perante seus irmãos, muito
sofrimento que todos vós presenciais na atualidade, estará
banido definitivamente da vida terrestre.
Deveis todos vós, indiscriminadamente, meditar sempre
sobre esse ponto a que nos referimos agora.
Esse será o primeiro passo para abrirdes o vosso coração,
para que possais receber a Divina Proteção e desse modo estareis
ingressando neste novo capítulo da história da humanidade
terrestre, já em andamento e em processo de intensa
transformação do quadro das criaturas encarnadas nesse
abençoado planeta.
Para completarmos, é oportuno lembrarmos a todos vós,
queridos irmãos encarnados, que a Divina Providência não deixa
nenhum de vós sem a proteção e os recursos mínimos para que
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possais cumprir dignamente a missão que vos foi confiada,
enquanto encarnado nesse planeta.
Quando encontrais entre os irmãos de vossa comunidade,
algum que não esteja de acordo com os preceitos mínimos de
convivência social, podeis vos tranquilizar, pois essa criatura
cumpre algum acerto cármico nesta existência, mesmo que as
aparências mostrem o contrário.
Lembramos esse detalhe, hoje principalmente, quando o
número de desajustados de toda a ordem vem crescendo em
todas as metrópoles, principalmente as mais numerosas, como é
o caso da querida São Paulo.
Entretanto, esse processo está sendo intensificado pelas
Correntes Espirituais Superiores, como forma de se resolver um
problema da maior gravidade, qual seja o do acúmulo de irmãos
envolvidos em toda ordem de desajustes espirituais e que não
encontraram espaço nem nos planos superiores nem no astral
inferior, criando uma situação muito incômoda para todos, pois
de um lado possuem méritos suficientes para crescerem nas suas
caminhadas espirituais e de outro precisam “interromper” essa
caminhada, devido a erros graves cometidos anteriormente e que
precisam ser “ajustados” agora, caso contrário não encontrarão
guarida nem lá nem cá.
E o Brasil, terra escolhida para acolher a grande maioria
das criaturas que se encontram nessas condições “mornas”,
necessita, de agora em diante, acolher o maior número de irmãos
preparados espiritualmente, para que possa expandir seus
horizontes de desenvolvimento espiritual, no concerto das
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nações, a maioria delas em franca degeneração dos padrões
morais e espirituais, há mais de um século, fato que vem
tornando seus filhos medíocres sob todos os aspectos: físicos,
morais e espirituais.
E nesse compasso, a tendência natural será a de serem
selecionados aqueles que poderão contribuir de modo correto e
harmonioso para o futuro do planeta, excluindo-se todos os
restantes definitivamente da Terra, pelo menos até que se
redimam completamente do modo negativo como vinham agindo
enquanto aqui se encontravam.
Essa é a grande misericórdia divina, sempre presente e
que oferece a todos nós Suas mãos de auxílio fraternal, sejam
quais forem nossas ações. Lembrem-se sempre de considerar
muito o modo de agir, em quaisquer situações e perante a qual
quer que seja amigo ou adversário, não se esquecendo de que o
adversário de hoje poderá ser no futuro um ente da família, onde
a emoção poderá falar mais alto.
2 – A atitude fraternal, alimento fundamental das
criaturas que viverem na Terra do terceiro milênio
Até hoje, há milênios, todos sempre ouvimos falar em
fraternidade, atitude fraternal, amor fraternal, etc., mas na prática
muito poucos são aqueles que souberam praticá-la de modo
correto. Talvez, nestes últimos dois mil anos, a única criatura
encarnada que a praticou de modo completo foi nosso querido
Mestre Jesus. Nenhum outro soube entendê-la por completo e
colocá-la em prática de modo tão amplo e profundo.
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Infelizmente, desde que Ele deixou a crosta terrestre, a
maioria de nós “esquecemos” Seus ensinamentos sobre a
verdadeira fraternidade e o resultado foram as milhares de
guerras fratricidas entre povos irmãos, onde a única coisa que se
buscava sempre foi o poder, a ganância, a qualquer custo. Esse
tempo terminou.
De agora em diante, queiram ou não os irmãos
encarnados neste planeta abençoado por Jesus, deverão cumprir
a qualquer custo, que poderá ser muito doloroso, os verdadeiros
desígnios traçados por Ele, onde a participação de cada um
representará o alimento, que irá impulsionar a Terra para os
degraus a serem galgados, rumo ao seu verdadeiro papel de
planeta evolutivo, conforme traçado pelas Altas Esferas
Cósmicas.
Nesse contexto, cada criatura que aqui permanecer, de
agora em diante, terá o compromisso maior de colocar a
fraternidade no seu mais elevado significado, à frente de todas as
atitudes que vier assumir, quaisquer que sejam as condições de
vida e os locais que estiver vivendo. E essa postura fraternal será
o alimento irradiador da harmonia geral do planeta, o qual
alimentará a todos, planeta mãe e seus filhos amados.
Por isso, caríssimos irmãos, comecem desde já a praticar
a verdadeira fraternidade no menor ato que seja não se
esquecendo de que é a intenção e não a ação, que muitas vezes
carrega no seu bojo a verdadeira atitude fraternal.
Na próxima etapa estaremos expondo de modo resumido,
as principais atitudes que cada um de vós poderá estar
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assumindo, para alcançarem os degraus mais elevados do amor
fraternal, como Jesus nos ensinou, mas nunca praticamos.
3 – As atitudes que caracterizam a verdadeira
fraternidade
Dissemos que nos últimos dois milênios Jesus foi, talvez,
a única criatura que soube praticar a verdadeira fraternidade,
enquanto encarnado.
E porque dissemos isso? É muito simples explicar: antes,
durante e depois da presença do Mestre entre nós, o homem só
se preocupou em destruir seus irmãos, sempre com o objetivo
único de conquistar maior poder, do ter e do possuir, a qualquer
custo.
Não foi esse o ensinamento que Jesus nos legou.
E porque continuamos agindo da mesma maneira, nos
esquecendo dos sábios ensinamentos do Mestre em Cristo?
A resposta que podemos dar é, talvez, uma só: o egoísmo
sempre dominando as criaturas, cegando-as, tornando-as presas
fáceis das criaturas das trevas, interessadas exclusivamente na
ação destrutiva e dominadora.
Jesus nos legou sábios ensinamentos, os quais são muito
simples e requerem apenas um pouco de atenção de nossa parte e
a prática de duas ações básicas:
Orar e Vigiar.
E o que vem a ser isso, afinal de contas?
Em primeiro lugar, é preciso que nos conscientizemos da
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importância da oração, assunto que mereceu longa meditação,
em páginas anteriores.
Depois, o que é “vigiar”?
Ser vigilante em tudo o que pensa e o que faz, é em
resumo o seu significado. Quando prestamos atenção aos nossos
pensamentos e às nossas ações, estamos “vigiando-nos” de modo
correto e disciplinando nosso modo de ser, em profundidade. Se
seguirmos nossa vida de modo “desligado”, não nos
preocupando com o que pensamos, com o que falamos e como
agimos, com certeza estamos deixando “nossas portas abertas”
para que pensamentos “bons” e “ruins” entrem e como
consequência boas e más ações sejam realizadas.
Esses “altos” e “baixos” nos levam a “vivermos” uma
vida sem nenhum conteúdo, inexpressiva, quase sempre
“criadora” de situações das quais iremos nos “arrepender” no
futuro. E muitas vezes esse arrependimento só aparecerá quando
tivermos deixado nossas vestes de carne e tivermos de “esperar”
por uma nova oportunidade para “resgatarmos” esses atos
impensados e que muitas vezes representaram um grande
prejuízo para muitos irmãos e para o planeta que nos acolheu. Aí
somente nos restará esperar a Divina Bondade de Deus para
podermos “acertar” nossas faltas passadas, perante nossos
irmãos e o Pai. Por esse motivo, “orando e estando vigilante” a
criatura estará correndo menos risco de ficar “vulnerável” aos
pensamentos de cunho negativo e às ações que venham a causar
prejuízo para si e para seus irmãos.
Essa é, na verdade, a Lei Maior que Jesus nos legou e
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que muito pouco praticamos.
Nesse contexto, a humildade, a perseverança, a caridade,
o respeito ao próximo e o cumprimento rigoroso dos Seus Dez
Mandamentos, são o complemento indispensável para um viver
repleto de venturas e muito harmonioso, que estará nos
alimentando do melhor e da mais produtiva vida que possamos
viver.
Irmãos Cientistas do Comportamento Humano da
Fraternidade do Triângulo de Diamante, sob a orientação do
Irmão Roberto
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Capítulo Quarto
VAMOS
CAMINHAR
MELHOR,
CONSCIÊNCIA DA ESPIRITUALIDADE

TENDO

Vivemos um momento da maior importância para a
Terra, como berço da Nova Humanidade, agora que o planeta
mãe se encontra na fase final de purificação, quando estará apto
a receber uma nova plêiade de criaturas mais espiritualizadas,
entre elas muitos irmãos oriundos de outros sistemas estelares,
que estarão orientando a Nova Humanidade a se estruturarem
para uma vida totalmente diversa da que viveram até o presente.
Entre as muitas novidades, está aquela que finalmente
propiciará a todos os terrestres, a certeza de uma vida mais
espiritualizada, quando os valores até hoje reverenciados pelo
homem serão substituídos definitivamente pela grandeza
espiritual da harmonia e da paz universal. Jesus, nosso grande
orientador
espiritual,
estará
novamente
comandando
pessoalmente a todos, agora de modo mais etéreo, sem a
necessidade da presença física, mas assim mesmo incorporandose aos encarnados, quando for necessário.
O homem atual vem presenciando modificações
extraordinárias em todo o sistema de vida da Terra, em especial
nas grandes transformações climáticas, as quais vêm
ocasionando todo o tipo de “aparente” destruição de cidades,
estados e mesmo países.
Dizemos “aparente”, pois tudo já estava programado há
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muito tempo, aguardando apenas os rumos que as criaturas
fossem dando às suas vidas e os cuidados que viessem dedicar
ao planeta hospedeiro.
E ai estão os resultados: a necessidade premente da
retirada imediata de imensas falanges de criaturas extremamente
negativas, apenas dedicadas à destruição física, moral, espiritual
e material deste maravilhoso orbe que lhes deu acolhida, sem
nada exigir em troca.
Mas a Justiça Divina é sábia e imparcial: está sempre
dando a cada um aquilo que fez jus merecer. E neste caso, o que
uma grande parcela da humanidade terrestre conseguiu amealhar
foi a destruição, a ganância e o desejo intransigente de ter e de
possuir, sem olhar o que estava ao seu redor, como seus irmãos
estavam sendo sacrificados diante de tal insensibilidade e ainda,
o que essas atitudes representaram para a Terra, afinal.
Agora o tempo terminou...
Novos horizontes se delineiam para a querida Terra e a
todos aqueles que vêm nela seu verdadeiro lar espiritual, em
essência.
É claro, entretanto, que muitos serão os que, de uma hora
para outra, estarão vivenciando uma nova e diferente forma de
vida na crosta, seja por intermédio das modificações climáticas
drásticas, seja por razões outras, ainda não expostas aos
humanos.
Em qualquer uma dessas situações, o mais importante é
nos conscientizarmos do que estará representando essas
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modificações no modo de viver terrestre, pois essa é uma das
bases que a nova humanidade estará vivendo, desde agora.
Meus irmãos em Cristo, todos vós sois responsáveis
pelos destinos deste maravilhoso planeta Terra, que acolheu a
todos.
Não estais procedendo de acordo com os mandamentos
ditados pelo nosso Grande Mestre Jesus, por isso vossos passos
na Terra têm sido tão tortuosos e dolorosos.
Se quiserdes modificar a vossa vida e as condições
físicas e materiais que viveis, deveis modificar em primeiro
lugar o vosso modo de pensar, antes de agir.
Esse é o verdadeiro segredo do sucesso material e
espiritual e que está ao alcance de todos vós. É através dele que
ireis encontrar o melhor modo de caminhar no planeta
abençoado que vos acolheu nesta e em inúmeras outras
existências e onde ireis encarnar muitas e muitas outras vezes.
Dar muito antes de esperar receber algo. Não se trata de
uma troca, mas de uma Lei Maior de Reciprocidade, onde
recebemos sempre muito, contanto que saibamos dar um pouco,
mas conscientes do ato que estamos realizando.
E dar não significa apenas a caridade, muitas vezes
realizada como uma forma de “se ver livre” de quem pede ou
está necessitado.
Dar de coração, com sinceridade e total desinteresse, esse
é o verdadeiro ato que deveis praticar sempre.
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Agora, encerrando este tópico voltado a orientar a todos
vós do melhor modo de caminhar, na busca de uma existência
melhor e mais elevada espiritualmente, queremos insistir com
todos vós, amados irmãos, para que abram vossos corações,
deixando de lado definitivamente todo e qualquer sentimento
contrário ao verdadeiro Amor Fraternal. Obrigado.
Irmãos Cientistas do Comportamento Humano para o
próximo milênio, da Corrente Espiritual da Fraternidade do
Triângulo de Diamante, sob a orientação do Irmão Roberto
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Capítulo Quinto
A FAMÍLIA EXEMPLAR
Falar sobre a Família Exemplar no momento em que
viveis hoje, é realmente um pouco complicado. Afinal, nem
mesmo o verdadeiro conceito cristão de família a humanidade
atual conhece.
Em todas os pontos do planeta a maioria das criaturas
vivem de modo muito irregular, no que diz respeito a estrutura
familiar:
Há nações onde a família é estruturada aparentemente do
modo mais correto, ou seja, o homem, a mulher e os filhos.
Entretanto, no seu contexto o homem dita desde as regras mais
simples para o viver diário de todos, impõe a sua vontade, tem a
total liberdade para agir como achar mais conveniente, na
maioria das vezes de modo contrário ao que exige dos seus. Usa
frequentemente a força física para “controlar” a mulher e os
filhos e os domina ainda, com a utilização dos recursos
financeiros como meio de submissão completa.
Outras nações “cultuam” o hábito de numerosas famílias,
assim constituídas: apenas um homem “casado” com diversas
mulheres, tendo com cada uma delas vários filhos. Esse conceito
de família, ainda muito disseminado entre alguns povos do
oriente médio, dá mais autoridade ainda ao homem, relegando as
mulheres e mesmo os filhos à total submissão física, moral e
econômica. Essas criaturas vivem como seus verdadeiros
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escravos.
Há ainda outras nações onde o quadro é inverso, ou seja,
nelas a mulher ocupa o papel de liderança da família, dominando
completamente o homem, exigindo dele a realização de todas as
tarefas domésticas e os cuidados dos filhos. Elas controlam o
orçamento doméstico, os negócios e os destinos de todos os
membros das suas famílias.
Do lado ocidental, mormente entre os povos que
receberam algum tipo de influência latina, em maior ou menor
grau, o conceito de família é mais equilibrado e mais próximo do
verdadeiro conceito cristão. Apenas distorcem no ponto onde os
direitos e os deveres de todos os seus membros devem ser iguais.
Nesse ponto, a humanidade terrestre ainda não atingiu o
ponto ideal, tendendo para a submissão de um ou de outro de
seus membros, como forma de controle do ponto de vista
daquele que domina.
Entre os povos nórdicos, de cultura muito antiga e que
diferencia muito da maioria dos povos ocidentais, o conceito de
família está próximo do verdadeiro, mas as constantes mudanças
de comportamento das criaturas, quanto aos hábitos sexuais,
alterou muito o conceito de família, influenciando até mesmo os
mais conservadores, que acabaram “aceitando” de modo pacífico
essas “distorções”, que aos poucos foram sendo “exportadas”
para os países menos preparados culturalmente, fáceis de
“assimilarem” outras culturas e até mesmo os seus mais simples
erros ou defeitos.
Entre as inúmeras “distorções” importadas dos países
42

Os Destinos da Humanidade do Terceiro Milênio

nórdicos, algumas se tornaram “moda” entre os ocidentais, as
quais foram os verdadeiros agentes modificadores do
comportamento de um número muito grande de famílias, em
muitos países. É o caso dos desvios sexuais “adotados” por
muitos, como agentes modificadores de hábitos sociais, a partir
da família.
Esses desvios sexuais, mencionamos neste capítulo pelo
motivo de serem os maiores responsáveis pela “onda”
modificadora do modo de viver de milhares de famílias, em
quase todos os continentes da Terra, mesmo em países mais
radicais, onde os desvios de comportamento não são tolerados.
Primeiro como “modismo”, depois como forte argumento
usado para “dominar” certos rigores e exigências dos líderes
familiares, os “desvios sexuais” masculinos e femininos
passaram a influenciar as camadas mais jovens das sociedades,
sempre “prontas” a absorverem as mudanças e novidades que de
alguma forma possam colocá-las “frente a frente”, em conflito
com os mais velhos.
Hoje esse “desvio” assumiu proporções de verdadeira
calamidade e começam a aparecer os resultados mais desastrosos
dessa “agressão” à realidade biológica, sob a forma de
epidemias, como a AIDS e a destruição da verdadeira estrutura
familiar, diante de conflitos desastrosos entre homens e mulheres
e o mais grave: um péssimo exemplo para as novas gerações.
Os meios de comunicação vêm “explorando” de modo
aviltante esses conflitos de ordem pessoal e familiar, sempre
dando ênfase para os pontos mais negativos, como forma de
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“aumentar” seus índices de audiência e faturamento.
Esse caminho é o mais desastroso que se poderia
escolher, no momento quando muitas criaturas, diante do estado
de destruição dos valores mais nobres que a humanidade deveria
cultivar, se vêm “perdidas”, apegando-se rapidamente ao que
estiver mais próximo e se apresentar como o mais “convidativo”
para a solução de seus problemas imediatos.
E como vem acontecendo há milênios, a escolha quase
sempre recai para o mais “agradável”, à primeira vista.
Mas nem sempre é o melhor e o que proporcionará o
verdadeiro remédio para seus males. Muito pelo contrário, essas
“oportunidades” trazem no seu âmago a dependência, o
sofrimento, a exigência de sacrifícios sem conta e resultados
nem sempre compensadores.
Oportunamente voltaremos a abordar outros aspectos que
esse comportamento vem produzindo em uma grande parcela
das criaturas encarnadas.
Devemos salientar ainda, outro aspecto de grande
importância quanto a verdadeira Família Exemplar:
Sempre, em toda a história dos povos da Terra que
chegou ao nosso conhecimento, a verdadeira família foi
estruturada com base nos valores morais e espirituais que a
define, quais sejam a perpetuação da espécie, o respeito mútuo
entre o homem e a mulher, a proteção em comum e o
acompanhamento cuidadoso dos passos dos filhos. Isso na etapa
inicial de suas vidas. Mais adiante, já na fase adulta, os filhos
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passando a cuidar de seus pais, dando-lhes o necessário para
viverem uma velhice digna e, acima de tudo, tranquila,
equilibrada e harmoniosa, sob todos os pontos de vista.
Essa estrutura original da verdadeira Família Exemplar
foi se modificando com o passar dos anos, adquirindo inovações
as quais acabaram por “desvirtuar” seu verdadeiro papel, no
contexto mais puro da espiritualidade.
No futuro, o qual já podemos vislumbrar de algum modo,
a verdadeira estrutura familiar voltará a ter os mesmos valores
determinados pelo Alto no princípio e assim todos voltarão a
viver uma vida mais harmoniosa, mais equilibrada e mais
verdadeira, espiritualmente falando.
O processo transformativo já teve início e podemos
adiantar a esse respeito que muitos são os fatores que estão
sendo modificados, quanto ao comportamento individual e
coletivo dos encarnados, objetivando essa transformação a que
nos referimos, qual seja o retorno à estrutura da verdadeira
Família Exemplar.
Mudanças tais como direitos iguais para homens e
mulheres, respeito aos verdadeiros direitos da criança, maior
tolerância, respeito e valorização do idoso, são alguns dos
agentes que estarão colaborando para o retorno à verdadeira
estrutura familiar, aqui aludida.
Ao nos referirmos a esse assunto, esperamos alertar a
todos os irmãos de boa vontade e voltados verdadeiramente aos
princípios cristãos ditados pelo Pai Altíssimo, para ficarem
atentos a esse tão importante aspecto da estrutura de vida
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humana no planeta, pois dela dependerá diretamente as
mudanças necessárias em cada criatura encarnada, as quais terão
início no seio da família.
E, conforme diz o dito popular: “A Família é o Reflexo
da Sociedade”.
Meus irmãos pensem com muito cuidado e dedicação
neste assunto aqui abordado, pois dele dependerá o futuro desta
humanidade da qual fazeis parte e dos destinos deste
maravilhoso planeta que os acolheu com tanto carinho e
dedicação, mesmo não tendo vós parado em nenhum momento
para meditar sobre o assunto.
Irmãos Cientistas do Comportamento Humano, da
Corrente Espiritual da Fraternidade do Triângulo de
Diamante, sob a orientação do Irmão Roberto
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Capítulo Sexto
O VIVER DIÁRIO NO PRÓXIMO MILÊNIO – UMA
SIMULAÇÃO ESPIRITUAL
1 – Introdução:
Hoje estamos iniciando um novo capítulo, agora com o
objetivo de apresentar a todos vós, irmãos encarnados e
desencarnados, o processo maravilhoso que se avizinha para o
novo milênio em início, no viver diário das criaturas que
estiverem no planeta Terra.
Devemos esclarecer, antecipadamente: quando dizemos
criaturas que estiverem no planeta Terra, nos referimos a todos
os irmãos que permanecerem e aqueles que estiverem
reencarnando, a partir de então.
O processo de modificação que vem sendo empreendido
ao planeta não é percebido com grande ênfase pelos irmãos
encarnados, ao não ser os mais evoluídos espiritualmente.
A grande maioria das criaturas, envolvidas com os
problemas do cotidiano, sequer suspeitam que uma grande
modificação planetária esteja em curso, a qual afetará também a
Terra e todos aqueles que nela estiverem.
Essa modificação vem acontecendo em todos os setores
da vida, nos reinos mineral, vegetal e animal.
Quanto ao homem, muita coisa vem sendo modificada,
mas o mais importante é o seu modo de “ver” o planeta que o
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hospeda. E nesse capítulo, as mudanças têm sido muito grandes.
Apesar disso, a grande maioria das criaturas encarnadas e
uma volumosa falange de desencarnados, continuam pregando a
desordem, a destruição e a aplicação de forças negativas nos
quatro cantos do planeta.
Essa atitude está chegando ao seu derradeiro momento,
quando os Mentores do Espaço, guardiães do planeta mãe,
entenderam ser o momento derradeiro para essa onda de atos
perniciosos para a totalidade da humanidade aqui instalada.
Desse modo, dentro de muito pouco tempo, uma grande
alteração de ordem climática estará “retirando” para outros
mundos mais densos, essa horda de criaturas que não souberam
usar convenientemente seu livre-arbítrio, destruindo uma obra
gerada por Deus, para servir a todos os seus filhos.
Vós que viveis em uma cidade imensamente populosa,
vede como a deterioração das condições mínimas de vida,
atingiu o nível mais elevado que uma criatura pode suportar.
Agora é chegada a hora da Grande Mudança.
Essas mudanças irão vivê-la pessoalmente, todos vós que
se encontram na crosta terrestre.
Em alguns pontos haverá inundações irreversíveis, ou
seja, onde era terra será água, em outros pontos a seca
transformará pastagens férteis em desertos inóspitos.
Isso se dará com o objetivo de: primeiro retirar
rapidamente as criaturas desses locais, indo para mundos mais
densos os que não souberam usar corretamente os instrumentos
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que o Pai colocou em suas mãos e para as esferas de espera, os
outros que ainda poderão retornar ao planeta, após a sua
completa higienização.
Muitos aqui permanecerão, participando diretamente do
processo de limpeza do planeta e vivenciando as mudanças que
estarão se processando.
Governantes, daqui para frente, serão os alvos mais
próximos de todo o processo de modificação da Terra, quando
terão sobre seus ombros, a responsabilidade maior de “orientar”
seus irmãos para o caminho da virtude, da honestidade, do
equilíbrio e do respeito ao próximo, como a si mesmo.
Por isso, queridos irmãos, desde já modifiquem vossos
modos de pensar e de agir.
Ainda há tempo para isso e esse é o único meio para se
conquistar um novo rumo ao vosso destino, e de toda a
humanidade terrestre.
Irmãos Mentores do Processo de Modificação da
Terra para o Terceiro Milênio, da Corrente Espiritual da
Fraternidade do Triângulo de Diamante, sob a orientação do
Irmão Roberto.
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2 – Panorama da Vida Diária da Humanidade do
Terceiro Milênio, após a completa higienização da
Terra
Todos nós ouvimos, pelo menos uma vez nesta existência
terrena, comentários bombásticos sobre o Apocalipse e o Final
dos Tempos. Muitas religiões, até, utilizam o assunto como base
de sua estrutura dogmática.
Nós, do lado de cá, aprendemos que o Final dos Tempos
nada mais é que o momento sublime da modificação do modo de
pensar e agir das criaturas, neste caso as encarnadas na Terra.
Fazendo um breve retrospecto, percebe-se uma clara
separação entre algumas eras terrestres, pelo simples modo de
vida dos povos dessas épocas. Por exemplo, a Antiguidade é
marcada pelo modo rústico de vida do povo, do ponto de vista
dos encarnados. Para nós, depois de esclarecidos, percebemos
que a Antiguidade se notabilizou pelo grande progresso de
ordem espiritual que os encarnados alcançaram.
Num sentido mais amplo, em quase todos os quatro
cantos do planeta, a humanidade terrestre evoluiu muito nesse
período, a ponto de iniciar um processo de modificação
gigantesco nos hábitos de vida e nos conceitos tradicionais de
sociedade, como um todo.
Para vós encarnados, o que se ensina é quase o oposto.
No futuro, muito breve, as novas gerações terão acesso a
verdadeira história das centenas de humanidades que já
povoaram a Terra e quais as contribuições que cada uma delas
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ofereceu.
Hoje, com um crescimento extraordinário do interesse
das criaturas encarnadas pela verdadeira religião, não apenas
aquela dogmática, mas a que vem de dentro de cada ser, abre-se
um espaço oportuno para as Entidades Superiores encarregadas
de modificarem a atual estrutura terrestre, no tocante ao “modus
vivendi” de todos os humanos, e é a partir de agora que muitos
estarão galgando mais um degrau, para no futuro atingirem o
verdadeiro patamar de crescimento espiritual que já começam a
sentir em seus corações.
É por esse motivo que o planeta necessita uma limpeza
geral de todas as vibrações indesejáveis que se acumularam ao
longo de milênios, pelos oportunistas travestidos de santos e
representantes das divindades.
Em breve, será maravilhoso viver no planeta hoje
desgastado pelas guerras e toda a ordem de atrocidades, físicas e
psicológicas.
O homem perdeu o rumo a que se propôs seguir antes
desta última reencarnação, em parte devido ao excessivo
progresso científico e tecnológico, para o qual ainda não estava
preparado para usufruir.
No futuro, passados estes duros anos de sofrimento, cada
um saberá encontrar o seu verdadeiro caminho, dentro da maior
retidão e respeito aos preceitos divinos, tão bem resumidos
naqueles que são conhecidos pela atual humanidade como os
Dez Mandamentos da Lei Divina.
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E o que vem a ser esses dez mandamentos?
Na verdade eles foram ditados pelas Entidades Sublimes
para o homem, esperando que cada um de vós estivesse
consciente, todos os dias da curta permanência encarnatória, do
compromisso assumido antes de aqui chegarem.
Mas o que se tem visto nestes milênios é o total
desrespeito à Lei.
Agora o tempo se esgotou.
Os que não se adaptaram aos desígnios divinos estão
sendo sumariamente retirados do planeta, restando apenas
aqueles que se propuseram, de algum modo, auxiliar e colaborar
para que a Terra se purifique novamente, conforme é o desejo
maior do Pai.
Sabemos que o momento atual parece ter chegado ao fim
do túnel.
Nada disso, estamos na verdade abrindo as portas para
um novo e maravilhoso viver, a todos os irmãos que têm em seus
corações, a centelha divina realmente acesa.
O viver diário da “nova” humanidade, desse modo, será
algo muito mais elevado, voltado para as verdadeiras coisas
belas e úteis que a vida no planeta pode oferecer.
A seguir, daremos a todos vós, uma pequena ideia, em
forma de simulação, de como está sendo preparado o ambiente
terrestre para essa nova fase de vida que a Terra inicia:
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3 – Exemplo Simulado do Novo Viver Diário das
Criaturas que estiverem vivendo na Terra, a partir de
agora
O ambiente deste exemplo é uma cidade de médio porte,
em qualquer dos continentes da Terra.
As criaturas são pessoas normais, com idades variando
dos 5 ao 65 anos, aproximadamente.
Os recursos naturais disponíveis são semelhantes aos que
encontrais hoje ao vosso redor.
As diversas atividades dessas criaturas são muito
parecidas às que conheceis no presente, com a única diferença
que essas criaturas do exemplo se encontram mais
espiritualizadas e por isso não trazem em seus corações os
estigmas que geram tanto sofrimento à humanidade atual, quais
sejam, o ódio, a inveja, o rancor, etc.
E por fim, essas criaturas do nosso exemplo estão “mais
ligadas” com as Esferas Superiores, o tempo todo, fato que lhes
dá maior tranquilidade para o seu viver diário, pois não
necessitam “destruir” o que existe à sua volta para conquistarem
seus espaços, como os encarnados de hoje insistem em fazer.
Pois bem, aqui estamos agora acompanhando nossos
amigos do futuro, no início de mais um dia glorioso de trabalho
e evolução espiritual. Notai que afirmamos trabalho e evolução
espiritual, pois esses dois fatores estão intimamente ligados:
trabalho e evolução espiritual.
Nunca vos esqueçais de que o Pai trabalha todos os dias.
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E vós deveis seguir o exemplo Dele.
Ao iniciarem mais um dia glorioso de trabalho, dizíamos,
nossos queridos irmãos do futuro cumprem suas obrigações de
manterem sua higiene pessoal, tomando o máximo cuidado de
não agredirem seus físicos e o meio ambiente onde vivem.
Assim, utilizam apenas produtos de origem natural:
ervas, frutos e aquilo de mais precioso a Natureza coloca à
disposição. Cada um dos membros de cada família sabem que
devem cumprir suas obrigações, sem esperar que outros lhes
tragam algo que necessitam. Cada um prepara seu próprio
alimento, ajeita sua própria vestimenta, cuida de seus objetos
pessoais e os de uso coletivo.
Pai e Mãe têm a responsabilidade de orientar e controlar
cada um de seus filhos, mas não executam as tarefas que cabem
a cada um deles. Isso é muito importante, pois é um dos pontos
que caracterizam a humanidade evoluída. Sabendo o que lhe
cabe fazer, cada criatura não perde tempo com qualquer outra
atividade que não seja aquela que atenda aos verdadeiros
objetivos do seu viver diário. E desse modo estará “fechando as
portas” para pensamentos e ações que não tragam bons
resultados à sua vida e a dos seus semelhantes.
Os momentos de lazer e de descanso são aproveitados de
modo altamente positivo, com atividades esportivas dosadas e
voltadas exclusivamente à manutenção da “mente sã em corpo
são”, deixando de lado o estágio atual da “competitividade entre
irmãos”, onde o dinheiro é o mais precioso dos bens em jogo.
Cada criatura atualmente envolvida neste tipo de
atividade esportiva nada mais é que uma mera peça do jogo, que
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poderá ser descartada a qualquer momento.
Não há, em absoluto, nenhum outro objetivo que o
material e o da competição destrutiva, nos dias de hoje.
No trabalho e no estudo, as criaturas do futuro vivem em
uma aura de equilíbrio e harmonia ainda desconhecida de vós e a
explicação é muito simples: a atual vibração que paira sobre
vossas cabeças se assemelha a algo como uma densa camada de
fumaça escura e muito pegajosa.
Isso deixa cada um de vós numa situação muito delicada
quanto às vibrações que recebem e emanam ao redor. Se sois
equilibrado interiormente não tereis muito com o que se
preocupar, mas ao contrário, se não trazeis em vosso íntimo a
paz e o equilíbrio necessários para o viver diário no planeta de
hoje, ireis “dar de encontro”, o tempo todo, com os mais
variados tipos de obstáculos, os quais estarão “atrasando” os
vossos passos diários.
No tocante ao aprendizado, nossos irmãos do futuro
fazem uso do átomo semente a todo o momento, à semelhança
de vós, quando se utilizam dos computadores atuais e
necessitando consultar algo de interesse, buscam as respostas em
suas memórias digitais.
Nossos irmãos do futuro são mais práticos e não
necessitam recorrer às máquinas de hoje para buscarem o
conhecimento, pois esse se encontra à disposição no seu interior,
a qualquer momento que dele necessite.
Há um ponto muito interessante a se salientar aqui, que é
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o fato de cada criatura do futuro ter perfeito conhecimento de
suas vidas passadas e das atividades realizadas, bem como a
quais atividades deverão se dedicar no presente para seu
aprimoramento pessoal e espiritual. Isso é algo que hoje alguns
encarnados pressentem, quando equilibrados interiormente, mas
a maioria da humanidade atual age mais pelo impulso,
atendendo o desejo familiar ou seguindo as pesquisas
mercadológicas, cujos objetivos são meramente comerciais.
Percebeis até aqui, pouca ou nenhuma semelhança de como
viveis hoje e como vivem nossos irmãos do futuro, do exemplo
simulado.
Continuando, existem outros aspectos muito importantes
a serem mencionados, a respeito da nova humanidade do terceiro
milênio, entre eles os que se referem a vida material relacionada
à vida espiritual.
Primeiro, os aspectos da relação material espiritual na
vida sexual das criaturas do futuro, pois os impulsos sexuais da
humanidade que ora se encerra foram explorados e deturpados
de tal ponto, fazendo-a sofrer toda ordem de problemas físicos e
espirituais, nos plexos que controlam essa importante área
corporal. No futuro, as criaturas farão uso dos impulsos sexuais
de maneira mais branda e voltada exclusivamente para a
procriação. Além disso, estará controlando de modo muito
equilibrado o número de filhos gerados, levando em conta o
controle da densidade demográfica da região habitada, em
função da disponibilidade dos recursos, sob o ponto de vista do
espaço ocupado, alimento e água, entre outros.
Para concluirmos, é oportuno lembrar o quanto será
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importante para o homem do futuro, o seu equilíbrio em relação
ao ambiente onde estiver vivendo. Esse será o elemento
primordial de ligação da humanidade encarnada com os Planos
Espirituais Superiores que a orientará. Para isso, desde o
momento da reencarnação, cada indivíduo terá plena consciência
dos seus deveres para com Deus, seus direitos perante a
sociedade onde viverá enquanto encarnado e seus principais
compromissos e obrigações em relação ao planeta Terra, que o
acolheu.
Desse modo, não necessitará de controles, sejam
familiares ou de governos, pois estará sempre agindo em
consonância com os desígnios de Deus, que o estará abençoando
constantemente, como estímulo para o seu aprimoramento físico
e espiritual.
Irmãos Mentores dos Planos Espirituais Superiores,
da Fraternidade do Triângulo de Diamante, encarregados do
processo de higienização da Terra, preparando-a para
receber a nova humanidade do Terceiro Milênio, sob a
orientação do Irmão Roberto
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Capítulo Sétimo
CONCLUSÕES:
Queridos e amados irmãos, estamos encerrando mais este
profícuo trabalho psicográfico, onde os nossos objetivos,
inspirados na Vontade Divina e sob a orientação sempre amiga e
fraterna de Jesus, com certeza estarão sendo alcançados, à
medida que mais e mais criaturas puderem dele tomar
conhecimento e praticarem os ensinamentos e as rotinas tão
saudáveis, do ponto de vista espiritual, para o seu viver diário.
Com a aproximação do novo milênio, é muito importante
que todos vós vos conscientizeis dos novos rumos que estão
sendo empreendidos a todos os que, de modo correto, cristão e
harmonioso, vêm dirigindo suas vidas, nesta encarnação.
Nos próximos dois anos serão realizados os últimos
esforços das Correntes Espirituais Superiores, no sentido de
expurgar definitivamente deste planeta, todos aqueles que não
tenham conseguido se ajustar corretamente aos rumos de vida
mais espiritualizada, definidos pelo Pai Altíssimo.
Desse modo, conforme já tivemos a oportunidade de
esclarecer em textos passados, permanecerão na crosta e nos
planos espirituais da Terra, apenas os irmãos que entenderam as
mensagens ditadas pelas Entidades do Alto e à tempo
modificaram seu proceder, ajustando-se aos verdadeiros
objetivos de vida oferecidos pelo planeta mãe.
Agora, caros irmãos, uma nova vida se avizinha para
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todos nós e para sua concretização está faltando muito pouco,
apenas que alguns dos sentimentos mais rudes, que ainda
permanecem no seio desta humanidade atual, deixem
definitivamente de fazer parte dos corações das criaturas, pois
esse pequeno entrave restante, ao ser eliminado por completo,
estará proporcionando uma nova aurora vivencial para todos.
Empenhem-se ao máximo para que seus corações fiquem
livres, o mais rapidamente possível, de toda e qualquer impureza
emocional e espiritual. Este é o caminho para a elevação moral e
espiritual desta humanidade, que dentro de muito pouco tempo
estará penetrando em um novo e maravilhoso mundo, preparado
para os vitoriosos, detentores das virtudes e correção moral e
espiritual.
De agora em diante, amados em Cristo, sois vós quem
ireis orientar o norte deste planeta, através dos vossos
pensamentos e ações, por isso muito cuidado, pois sabeis que a
mudança de um único grau no curso da imensidão universal,
poderá representar uma distância enorme no traçado ideal do
vosso planeta – hospedeiro, com consequências inimagináveis
para todos.
Encerrando nossos trabalhos desta obra “Os destinos da
humanidade do terceiro milênio”, entendemos ser de
importância impar, mencionarmos a todos que nos leem cada
irmão participante dos trabalhos, direta ou indiretamente.
A Corrente Espiritual da Fraternidade do Triângulo de
Diamante, entidade espiritual milenar, responsável pelos
inúmeros aspectos evolutivos dos irmãos encarnados e
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desencarnados, presentes na Terra e em outros planetas do nosso
sistema solar, vem sendo laureada com o ingresso seguido de
milhares de irmãos que, ao abrirem sua visão espiritual,
entendem a importância do trabalho conjunto, irmanados no
único e principal objetivo de alcançarem, de modo correto e
harmonioso, o desejo do Pai Boníssimo de uma vida elevada e
em total harmonia.
Desejamos ardentemente que as bênçãos Divinas caiam
sobre vossas cabeças, iluminando a todos com a aura
resplandecente da alegria, da paz e de muito amor.
Irmão Roberto, em nome de todos os Irmãos da
Corrente Espiritual da Fraternidade do Triângulo de
Diamante
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Obra iniciada em novembro de 1995 e concluída em
novembro de 1996.
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visite o site: www.espiritualmente.com.br
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