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Mensagem Inicial
Esta obra “Vivendo em Paz e com Fé neste Terceiro
Milênio” é mais uma “ditada” pelos Irmãos da Corrente
Espiritual da Fraternidade do Triângulo de Diamante, sob a
coordenação do Irmão Roberto, com o objetivo de explicar os
aspectos que envolvem o viver da humanidade terrestre no
início deste novo milênio, quando o planeta já “respira” novos
ares, agora mais espiritualizado na sua caminhada cósmica.
Esse novo caminhar da Terra traz mudanças muito
importantes para o planeta e para todos os que aqui
permanecerem, quando os aspectos materiais estarão passando
por alterações que exigirão de todos uma nova postura no seu
modo de viver enquanto encarnados.
Viver em Paz e com Fé é o caminho mais adequado para
que se possa alcançar os novos objetivos oferecidos pela
Espiritualidade a cada uma das criaturas que aqui estiverem,
daqui em diante.
Temos a certeza que as mensagens contidas nesta obra
psicografada, cujo conteúdo oferece orientações precisas, serão
de grande valor para todos os leitores que buscam seguir o
caminho espiritual orientado pelo Pai Altíssimo.

Franco Zucca
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1 - Vivendo em Paz e com Fé neste
Terceiro Milênio
Será possível falar em paz nestes momentos tão sofridos
por que passa a humanidade terrestre?
Somente a fé possibilita seguirmos nossos caminhos,
rumo a dias melhores.
A humanidade terrestre há muito tempo vem colocando
no primeiro plano de sua existência o valor material de sua vida.
Quando isso acontece é certo que muitos dos pontos mais
negativos dos valores humanos se afloram: a inveja, a cobiça e o
egoísmo. E com eles a mudança radical dos princípios
verdadeiramente cristãos.
Seus irmãos passam a ser considerados adversários,
inimigos e com isso estará aberto o caminho para as desavenças,
disputas e as guerras sangrentas, como as que se desenrolam
neste momento em muitos pontos da Terra.
Há muito que fazer para a modificação desse modo
desumano de pensar e agir, mas somente a aceitação dos
verdadeiros valores ditados pelo Pai Altíssimo irá surtir o efeito
esperado.
Há um aspecto muito importante a ser esclarecido aos
queridos irmãos: a consciência de cada um em relação aos seus
irmãos encarnados.
Enquanto cada um não entender a importância de estar
sempre em paz conscientemente com todos os irmãos ao seu
redor, a humanidade não terá o progresso almejado pelo Alto.
E como se consegue isso?
A resposta é muito simples e é fácil atingir esse objetivo
tão importante: basta que cada um deixe de lado os pensamentos
negativos em relação aos seus irmãos, incluindo-se aqui a
inveja, o egoísmo e o péssimo hábito de estar sempre falando da

vida alheia. Este último é um vício que os humanos carregam
consigo há milênios e muito se tentou, da parte das Correntes
Espirituais que os assistem, em modificar essa maneira de
pensar e agir.
Hoje, diante do nível de evolução dos meios de
comunicação, em todos os níveis, a criatura se vê frente a um
volume exagerado de informações, as quais na sua quase
totalidade não apresentam nenhum valor do ponto de vista
moral, cultural e principalmente espiritual.
É urgente a mudança dos hábitos de cada encarnado, no
tocante a esse aspecto, caso contrário, mais uma vez a
humanidade terrestre estará girando num eterno círculo vicioso.
Sabemos o quanto é difícil essa mudança, mas temos a
certeza que o primeiro passo a ser dado é aceitar a situação e se
propor a mudar seu modo de vida o mais rapidamente possível.
Há muitos caminhos a serem trilhados para a conquista
desse objetivo do mais alto valor espiritual e é importante que
cada um procure aquele com o qual se sintonizar melhor.
Mais adiante apresentaremos algumas sugestões de como
agir nesse sentido.
As criaturas encarnadas na Terra se acostumaram a pedir
auxílio espiritual apenas nos momentos de aflição, quando estão
passando por momentos difíceis de sua existência terrena, isso
há muito tempo.
O correto seria estarem sempre em comunhão espiritual
com Deus, todos os dias de sua existência na Terra,
independentemente da situação de momento em sua vida.
E por que agir assim?
Em primeiro lugar, a oração é o fator mais importante na
vida de todos. Seu poder é inigualável, em todos os sentidos.
Quando a criatura está envolvida na aura da oração, todas as
vibrações negativas que possam estar agindo sobre seu espírito

se anulam, dando lugar às de valor altamente positivo,
construtivo e portadoras dos medicamentos necessários para o
seu equilíbrio físico-espiritual.
Mas não basta Orar, é preciso fazê-lo com Fé, certo de
estar agindo bem, de acordo com os mais profundos sentimentos
de valor para seu espírito.
Deus na Sua Bondade age desse modo todos os dias,
envolvendo a todos com o mais sublime dos sentimentos de
amor.
Proceder desse modo consigo mesmo e para com todos
os irmãos com os quais convive é o melhor remédio para
transformar todo o sofrimento e dor em saúde e muita paz e
alegria no seu coração.
O mais difícil é começar, modificando os maus hábitos
adquiridos durante esta existência. Com o tempo irá acostumar
com os novos hábitos e desse modo estará adquirindo uma nova
alegria de viver esta vida.
Esse passo é muito importante, pois é através dele que
irá se aproximar do verdadeiro modo de vida determinado para
as criaturas que estarão habitando o planeta durante este
Terceiro Milênio, daqui por diante.
Meus irmãos estamos sempre insistindo para que
modifiquem seus hábitos, não porque queremos, mas para que
os desígnios de Deus possam ser cumpridos de modo correto.
Há entre vós muita desinformação em relação à
verdadeira vida voltada aos valores realmente espirituais, isso
vem acontecendo há milênios. Agora é chegada a hora da
mudança completa, em todos os sentidos.
Aqueles que vivem nas grandes cidades, da maioria dos
países, vêm percebendo que a vida está se tornando insuportável
nesses lugares e muitos procuram cidades menores, imaginando
que lá encontrarão a paz tão desejada. Na verdade, também

nelas acabam encontrando problemas parecidos com os das
cidades grandes.
O que fazer diante dessa constatação? Voltar para a
metrópole, mudar de cidade? A resposta não será encontrada
nesse vai e vem daqui pra lá, mas através da mudança de
comportamento das criaturas que ai vive.
Ireis dizer: mas isso é impossível! É verdade, sob a ótica
material essa mudança exigiria uma atitude drástica e firme dos
governantes por muito tempo e isso é quase humanamente
impossível de se realizar.
Agora, sob o ponto de vista espiritual há meios rápidos e
relativamente simples de se realizar essas mudanças, só que
poderão causar situações inesperadas que irão atingir um grande
número de irmãos de modo até certo ponto catastrófico.
É por esse motivo que vimos insistindo para que cada um
tenha como meta em sua vida, enquanto encarnado, modificar o
mais rapidamente possível seu modo de ser e de agir.
A mudança que cada um poderá realizar começa com o
firme propósito de modificar seu modo de comportar-se diante
das pessoas e das situações vividas. Isso quer dizer que, em
primeiro lugar, cada um deve modificar-se interiormente,
procurando ver as situações de maneira diferente da que está
habituado.
Por exemplo: quando alguém o incomoda com barulho
excessivo, não adianta ficar contra essa pessoa, reclamando de
seus atos, pois ela nem sempre imagina o que se está pensando.
O importante é ver a situação de outro modo, procurar se
desligar. Caso isso não seja possível e há condições para o
diálogo franco, sem nervosismos, então procure a criatura e
explique a situação.
Em geral as pessoas reagem de modo negativo quando
alguém reclama de suas atitudes, por isso é muito importante

saber falar, conversar, explicar a situação, procurando
sensibilizar o causador do incomodo.
Não queremos com isso estimular as desavenças,
confrontos ou algo mais grave, apenas mostrar que a criatura
tem de saber exigir seus legítimos direitos à tranquilidade.
Meus irmãos, viver em comunidade é um dos exercícios
mais importantes a que os encarnados são submetidos e
podemos adiantar que é, também, um dos mais difíceis.
Todos nós já passamos por essa experiência em maior ou
menor grau e sempre estaremos sendo submetidos a novas
provas, como meio de aprimoramento de nossos espíritos.
Assim, deve sempre fazer o melhor nessas situações,
momentâneas ou mais longas, como um dos exercícios mais
férteis para o espírito.
Nem sempre as criaturas conseguem se adaptar às
condições impostas pelo meio onde deverão viver, seja em
ambiente humilde ou de riqueza.
Conhecemos muitas criaturas que jamais se adaptaram
aos ambientes onde tiveram de permanecer. Quando dizemos
ambientes não nos referimos apenas à moradia, a casa. Esse
ambiente poderá ser um navio, um avião, o mato ou mesmo
embaixo de uma ponte, que, aliás, vem sendo um local muito
disputado pelas criaturas que estão passando por momentos
difíceis, tanto do ponto de vista financeiro, como pessoal, em
todo o mundo.
Viver em alguns ambientes, seja a moradia ou o local de
trabalho, nem sempre é o mais agradável.
Cada espírito encarnado deverá seguir o caminho
previamente traçado antes de seu renascimento e essa é uma
condição imutável, pelo menos até que ele venha a demonstrar
estar preparado para subir um novo degrau na escalada
espiritual.

Não pensem os irmãos que nascer em berço rico é
condição premiada, pois em alguns casos poderá significar,
literalmente, um grande “sacrifício”.
Vejam: um espírito mais elevado ao “descer” ao planeta
Terra terá que se restringir de uma série de “regalias” que sua
condição espiritual oferecia, começando pela “veste de carne”,
que impõe uma série de restrições ao hóspede temporário.
Depois, durante sua permanência na crosta deverá se sujeitar a
condições muito limitativas, desde carregar esse novo fardo que
é o corpo físico, adaptar-se às condições respiratórias, de
temperatura e pressão atmosférica, até o comando de seus
órgãos, que determinarão quando deverá comer dormir, andar,
realizar atividades sobre as quais não terá nenhum domínio,
como é o caso da respiração, digestão, circulação do sangue, etc.
E para completar, esse espírito elevado, encarnado em
um ambiente de riqueza e ostentação, terá de adaptar-se a uma
vida mundana, repleta de interesses meramente materiais, o
oposto de sua condição vivencial enquanto espírito.

Irmão Roberto

2 - Os Caminhos que a Humanidade estará
trilhando no limiar deste Terceiro Milênio
É sabido que muitas transformações vêm acontecendo no
orbe terrestre há milênios, mas podeis observar que no último
século do milênio passado as transformações se acumularam de
modo extraordinário, a ponto de causar uma verdadeira
convulsão em diversas sociedades terrestres.
Essas transformações, já preconizadas há milênios pelos
Senhores do Espaço, teve uma concentração maior nesse
período devido à necessidade de uma modificação urgente no
“modus vivendi” da humanidade aqui instalada, para que se
possam realizar os planos já arquitetados e, dentre eles muitos já
estão em andamento junto aos encarnados no planeta, não
podendo em hipótese alguma sofrer atrasos ou quaisquer tipos
de reveses. Esses são os principais motivos desse processo
acelerado de transformação de toda a ordem entre os habitantes
da Terra.
Em poucos anos aqueles que aqui permanecerem verão o
quanto significou para todos as mudanças empreendidas,
principalmente as de ordem moral e espiritual.
Certamente a moral e a espiritual trazem no seu bojo
outras mudanças, algumas perceptíveis outras nem tanto. Em um
e outro caso o importante é que a humanidade, como um todo,
entenda o planeta que os acolheu de outro modo, respeitando
suas leis imutáveis, seu espaço físico, o ar e a água e ainda tudo
o que aqui se instalou por ordem e graça do Pai Boníssimo.
Para os encarnados o maior presente é estar na sua crosta,
usufruindo de tudo o que o Pai colocou ao seu redor.
Analise o quanto retira da bondosa Terra: o alimento, a
água, a luz e a sombra, a moradia, o trabalho e seus frutos

benditos. Nem todos os irmãos encarnados se dá conta do muito
que recebem na curta permanência terrestre.
Esse é, com certeza, o maior presente que cada um dos
encarnados recebe enquanto permanece na crosta. A grande
maioria só irá se dar conta dessa dádiva quando retornar ao
plano espiritual e é nessa ocasião que perceberá o quanto
“perturbou” o planeta, através de atos perversos contra a
natureza terrestre. Terá então ao seu encontro a Justiça Divina,
exigindo uma dedicação extra para, no mais curto espaço de
tempo possível, poder neutralizar e modificar aquilo que possa
ter causado qualquer tipo de prejuízo ao planeta mãe.
Essa oportunidade pode exigir uma dedicação especial
enquanto permanece no espaço ou sendo necessária sua
reencarnação imediata no mesmo local de onde veio, para poder
agir de modo contrário ao anterior.
Esse é, via de regra, o caminho que as criaturas
responsáveis pela destruição da flora e fauna terrestre
percorrem, muitas vezes durante inúmeras reencarnações, até
voltarem a equilibrar, às condições anteriores, o ambiente
danificado. Isso se aplica também ao reino mineral.
Pode ter a certeza, meu irmão, de que nada fica impune.
As florestas devastadas, os animais extintos, as jazidas minerais
devastadas, todos deverão ser reequilibrados, ainda que esse
processo exija alguns séculos de ação.
Hoje já ouvimos aqui e acolá inúmeras entidades, grupos
de pessoas, até mesmo governos influentes falarem em proteção
ambiental, ecologia, preservação dos recursos minerais, etc.
Esses são os que em tempos passados promoveram a destruição,
movidos principalmente pela ganância do ter e do poder.
Agora terão de lutar contra aqueles que ocuparam seus
lugares, muitos até mesmo seus discípulos nas técnicas

destrutivas, respaldados sempre pelo lucro desmesurado e
oportunista.
Meus caros irmãos meditem sobre a importância de se
preservar o meio onde estão tendo a divina oportunidade de
viver enquanto encarnados e pensem muito antes de causar
qualquer dano ao entorno de onde se encontram.
Essa é a Lei Divina mais importante para a preservação
do planeta e também de todo o seu derredor.
Irmão Roberto

3 - O Viver Atual da Humanidade e
suas Consequências Futuras
O homem terrestre deste início de milênio vem sendo
pressionado de todas as maneiras, nos quatro cantos do planeta,
os noticiários confirmam isso diariamente.
E porque a vida terrestre se encontra tão conturbada?
Para respondermos é preciso uma analise mais
aprofundada dos diversos fatores que levaram o homem
encarnado a mergulhar nessas condições de vida, que
poderíamos chamar de sub-humana.
Um dos fatores mais visíveis é, sem duvida, a
desagregação familiar.
Os meios de comunicação vêm, há décadas, mostrando
de modo enfático a vida familiar de maneira muito distorcida.
Pai e Mãe se desentendendo a todo o momento, filhos
desajustados buscando uma vida de prazeres, as autoridades
perplexas diante de tudo isso e a sociedade como um todo
tentando rotular esse novo ritmo de vida com sendo natural,
sinal dos tempos.
Na Alta Espiritualidade essas mudanças aberrativas vêm
sendo motivo de muita preocupação, mormente agora que o
planeta está contaminado por dois elementos seriamente
destruidores de toda a humanidade terrestre: as drogas e a
AIDS.
Muito se vem fazendo do lado de cá, objetivando a
neutralização da penetração desses elementos altamente nocivos.
Um dos agentes neutralizadores de emergência é a
orientação espiritual e todas as vantagens que oferece aos
encarnados, principalmente aqueles que de algum modo estão
envolvidos direta ou indiretamente com esses elementos

destruidores de criaturas, famílias inteiras e as sociedades
terrestres.
Infelizmente o processo de conscientização é lento e
pode levar algumas gerações para apresentar resultados
palpáveis.
O importante é que já estamos atentos aos problemas e
agindo diretamente sobre os agentes causadores.
Há um fator que está, no momento, dificultando em
muito o trabalho dos Agentes Espirituais destacados para
orientarem os irmãos encarnados mais necessitados: esse fator
se chama “crise existencial”.
Há um número muito elevado de irmãos encarnados que
se encontram totalmente desorientados em relação às suas vidas.
Criaturas abastadas e miseráveis, profissionais
respeitados nas suas áreas de atividade ou pobres na ignorância,
jovens e velhos; todos vêm sendo atormentados pelo mesmo
mal.
Em parte, a causa principal dessa verdadeira epidemia é
a ganância do ter e do poder que assola toda a humanidade
terrestre há muito tempo, mas que nos últimos decênios
aumentou de modo assustador. Em muitos países desenvolvidos
a quantidade de irmãos que cometem suicídio é altíssima.
Em contrapartida, nos países de baixa renda e qualidade
de vida abaixo do mínimo tolerável, esse número é ainda maior,
sem falarmos das agressões com mortes, violências de toda
ordem, etc.
Esse quadro é assustador e um grande número de
criaturas vem se preocupando em modificar esse quadro o mais
rapidamente possível, através de um trabalho humanístico e
verdadeiramente espiritual.

Essas criaturas, inspiradas pelos Irmãos Superiores estão
penetrando de modo lento, mas eficaz, na mente dos irmãos
sensibilizados com o quadro atual do viver dos humanos.
Os centros espíritas, as tendas de umbanda, os círculos
esotéricos, as reuniões de mesa branca, todos são ambientes
favoráveis à disseminação da palavra amiga dos Irmãos
encarregados de orientarem a humanidade terrestre para
modificar seu modo de viver, o mais rapidamente possível.
Outro canal utilizado pelos Irmãos Superiores vem sendo
os governantes de todos os países, inspirando-os a seguirem uma
orientação mais equilibrada em relação à vida dos seus irmãos.
Ainda assim é preciso um trabalho profundo e contínuo
para a conscientização de um maior número de criaturas
encarnadas, pois esse é o melhor caminho para que os irmãos da
Terra tenham novos caminhos abertos para o seu progresso
material e espiritual.
Aliás, caros irmãos, o espírito encarnado necessita
adquirir progresso material como um dos meios mais
importantes para acumular no seu espírito os valores que irão
permitir a subida dos degraus da evolução espiritual.
Quanto às mudanças urgentes no modo de vida atual da
humanidade terrestre, insistimos em dizer que é preciso uma
reformulação total dos conceitos vigentes em relação à estrutura
da família, da sociedade, dos direitos e deveres de cada criatura
e a mudança radical dos conceitos religiosos, onde a fé é o
alimento mais importante para o progresso individual e coletivo
dos encarnados.
Hoje vemos entre vós contrastes impressionantes: de um
lado criaturas buscando a excelência espiritual através da prática
diária dos preceitos religiosos com os quais se afina e de outro
criaturas em estado inferior aos animais mais primitivos da
cadeia biológica, verdadeiros parias dessa sociedade terrestre.

Esse quadro aparece nos quatro cantos, mudando apenas
o cenário, ora em território inóspito, ora em centros altamente
desenvolvidos. Em um e outro caso a situação é muito
semelhante.
Perguntareis: O que é preciso fazer para que esses
extremos se modifiquem, principalmente aqueles mais
abrutalhados?
A resposta é a mesma: mudar os conceitos relativos à
família e a sociedade e mais, a busca de um equilíbrio mais
acentuado entre os mais ricos e os mais pobres. Neste caso é
preciso mais tempo, mormente agora que o planeta atravessa
essa fase, por vós denominada “globalização”.
É incoerente que se tente globalizar algo que
naturalmente se caracteriza pelas peculiaridades, como no caso
do vosso planeta.
Como se pode querer globalizar países que diferem
totalmente uns dos outros em todos os aspectos: raça, cor,
costumes, clima, herança cultural, entre outros fatores. Essa
tentativa se explica apenas em relação a um aspecto: a conquista
do poder através do poder econômico.
Vejam por exemplo o que se passa neste momento entre
os países industrializados e a China. Os primeiros estão
interessadíssimos apenas em vender para o povo chinês aquilo
que fabricam ou querem impingir para que eles mesmos
fabriquem e com que objetivo: lucros vultosos. Afinal quase
dois bilhões de bocas representam muito dinheiro para os
detentores do poder econômico mundial em todos os níveis, do
alimento ao material bélico.
Irmão Roberto

4 - As Virtudes do Homem do Terceiro Milênio
Caro irmão muito se fala da Virtude como uma das
características fundamentais da raça humana, entretanto nada ou
muito pouco vem sendo aplicado em relação a ela no momento
em que viveis no planeta Terra.
A virtude é característica fundamental de todos os
espíritos encarnados, independentemente de raça, cor, sexo ou
religião. Todos nós nascemos com ela.
O tempo é que irá cristalizar ou não esse valor em cada
criatura.
Infelizmente o homem que habita o planeta atualmente
se encontra como que esmagado pelos inúmeros fatores
negativos que dominam as sociedades terrestres. Isso vem
causando um processo regressivo de consequências sérias para
todos os humanos, por isso as Entidades das Correntes
Espirituais Superiores vêm procurando “alertar” a todos os
irmãos que se encontram afinados conosco para deixarem de
lado os pensamentos negativos de qualquer tipo, evitando desse
modo que as mentes inferiores “penetrem” em seus espíritos,
causando toda a sorte de sofrimentos e desgraças.
As drogas são um dos elementos que essas mentes
inferiores têm lançado mão, com o objetivo de destruir todo o
conteúdo de virtude que a criatura encarnada possa ter,
transformando-a em um ser irracional, totalmente dependente de
seus desejos e ordens.
É por esse motivo que a humanidade atual, nos quatro
cantos do planeta, vem assistindo a violência, assassinatos em
massa, guerrilhas e guerras entre irmãos, causadas
principalmente pela falta de vigilância das criaturas em relação
ao maior bem que possuem – a fé em Deus.

Há muita preocupação das Entidades Superiores quanto
ao rumo que essa desarmonia possa tomar entre os encarnados,
daí a nossa insistência em pedir aos irmãos vigilantes para que
não se deixem levar por essa onda de negativismo, de mentiras,
de boatos, sem nenhuma consistência.
Sabemos que é preciso que haja urgente neutralização de
todas essas interferências destrutivas entre os irmãos
encarnados, mas para isso é preciso uma maior participação de
todos, numa verdadeira corrente humana de Fé em Deus.
Irmão Roberto

5 - A Alegria de Viver uma Vida em Harmonia
De uns tempos para cá a humanidade terrestre vem
trocando seu modo vida, buscando a realização material em
primeiro lugar. Que tolice!
No passado, mesmo diante de tantas dificuldades, as
criaturas viviam suas vidas com mais alegria, voltadas ao
crescimento interior, ainda que isso não tenha sido mostrado
pelos meios de divulgação. Na verdade esse canal de
informação, a mídia, como se diz; sempre buscou mostrar as
vantagens materiais, as realizações palpáveis da humanidade,
deixando de lado o que cada um cria ou criou ao longo de sua
existência terrena.
Mas há provas incontestáveis disso nos textos
publicados, os quais são testemunhas, disponíveis nas
bibliotecas existentes em todos os países.
Neles vamos encontrar o testemunho de milhares de
irmãos que se dedicaram a divulgar o melhor, o mais adequado
modo de viver uma vida de virtudes e em perfeita harmonia.
São criaturas que dedicaram suas vidas em áreas de
atividades as mais diversas. Poderíamos enumerar milhares
delas, entre outras: Madame Curie, envolvida na área da
pesquisa científica com elementos radioativos, até então
desconhecidos, Henry Ford – criatura voltada à pesquisa
aplicada à área tecnológica e que ofereceu ao mundo as
possibilidades oferecidas pelo trabalho organizado, coordenado
e em equipe, permitindo a produção em série industrial, como é
o caso do automóvel, produto que abriu as fronteiras para o
desenvolvimento da humanidade; Alberto Santos Dumont,
criatura impar em sua época, que soube aproveitar, desde a
infância, as condições proporcionadas pela riqueza familiar,
voltando-se ao estudo com afinco e que resultou no

desenvolvimento do “mais pesado que o ar” de modo completo,
perfeito. É o verdadeiro “pai da aviação moderna”.
Em outras áreas vamos encontrar dezenas de milhares de
criaturas importantes para a humanidade, no passado e na
atualidade, muitos quase sempre ignorados pela sociedade.
Ao mencionarmos estes exemplos de criaturas de valor
para toda a humanidade, deixamos claro o quanto cada criatura
pode contribuir para a melhoria das condições de vida de todos
os irmãos, não importa em qual atividade esteja atuando.
Esperamos ardentemente que esse quadro dantesco que a
humanidade deste início de terceiro milênio está vivenciando, se
modifique o mais rapidamente possível.
Uma intervenção drástica do Alto seria muito dolorosa
para todos, pois a Justiça Divina poderia interromper esse
quadro atual de modo rápido, podendo alterar a maneira de viver
de todos, o que nem sempre seria agradável.
É claro que cada um receberia aquilo que viesse a fazer
jus, mas assim mesmo sempre há grandes mudanças em todo o
panorama geral do planeta.
Essa é uma condição possível, por isso deveis concentrar
vossa mente nos bons pensamentos e ações, praticando de modo
correto, honesto, e acima de tudo cristão.

Irmão Roberto

6 - A Violência Urbana – Suas Causas
e Consequências
O planeta vem sendo bombardeado, nos quatro cantos,
por uma onda de violência nunca antes vista, principalmente nos
grandes centros.
Uma das causas é a desagregação familiar, seguida pelos
baixos salários percebidos pelas famílias. Há muitas outras
causas vistas aos olhos da matéria, como o baixo nível da
educação, a falta de cultura, as pressões sofridas pelos povos
mais pobres através dos mais ricos, a globalização, que tem
tornado os países mais pobres em verdadeiros escravos, etc.
Mas aos olhos da espiritualidade a situação é diferente, o
planeta precisa expurgar da crosta, rapidamente, uma quantidade
muito grande de criaturas que estão totalmente desviadas dos
objetivos traçados pelas Entidades do Alto.
Tiveram a oportunidade de se modificar, mas não o
fizeram, ou por serem espíritos imaturos ou por negligência.
Agora o tempo acabou e deverão deixar o orbe terrestre,
seguindo seus rumos conforme os níveis vibratórios de cada um.
Há planetas preparados para receber as criaturas
migrantes da Terra, onde poderão se modificar e um dia, no
futuro, voltarem a habitar o planeta, para cumprir o que lhes foi
designado.
Muitos encarnados pensam que cada criatura que desce
ao plano terrestre pode agir de modo livre e desimpedido. Puro
engano, cada um de vós que aqui chega, traz consigo um plano
pré-determinado pelo Alto, o qual deverá ser cumprido. É claro
que esse plano permite algumas variações, contanto que não seja
desviado dos objetivos principais.

E quais seriam esses objetivos. Vejamos um exemplo:
aquele que “aceitou” encarnar para praticar uma atividade
voltada à cura das enfermidades terrestres, poderá ser um
cientista, um médico, um enfermeiro ou um curandeiro. Mas
desviar-se para algo que ao invés de auxiliar na cura venha a
destruir os irmãos encarnados, exigirá a pronta intervenção dos
Mentores do Alto, para orientá-lo a seguir o caminho correto.
Caso não aceite a orientação, passado o prazo estabelecido será
retirado do orbe imediatamente. Desse modo, muitas vezes
criaturas de projeção nacional ou mesmo internacional
desaparecem de um momento para outro sem explicações, seja
em acidentes trágicos, morte natural, catástrofes coletivas ou
desaparecimento, pura e simplesmente.
Essas criaturas não cumpriram o combinado para essa
reencarnação e desse modo foram “transferidas” da moradia
onde se encontrava. Essa é a Justiça Divina: dada a
oportunidade, uma, duas, três vezes, caso a criatura não acate,
será “deslocada” para o ambiente que mais se aproxima do seu
modo de pensar e agir.
Por esse motivo, meus caros irmãos, não deveis vos
preocupar muito com a situação atual, onde a violência urbana,
entre muitos outros problemas que afligem a humanidade
terrestre vem sendo motivo de muito alarde e mudanças nos
hábitos das criaturas.
O Pai na Sua Bondade e Imparcialidade Divina sabe
como agir com cada um de vós e o fará no momento correto.
É muito comum, entre os encarnados, encontrarmos
criaturas que vivem se lamentando da sorte, reclamando de
nunca ter nada, até mesmo culpando a Deus pelo seu infortúnio.
Se pudesse “levantar o véu de vidas passadas” abençoaria o
momento atual de sua encarnação, entendendo ser um premio o

que está recebendo hoje de Deus, para o acerto dos inúmeros
erros cometidos no passado.
O Espiritualismo Científico é o caminho para as criaturas
encontrarem a explicação para suas venturas ou desventuras na
encarnação atual, entendendo o porquê desse ou daquele
problema no seu viver atual.
Em outras oportunidades serão abordados outros pontos
relativos à questão, para melhor elucidar às inúmeras dúvidas
que cada um traz consigo, em função deste ou daquele problema
vivido.
Agradecendo esta oportunidade que a Corrente da
Fraternidade do Triangulo de Diamante nos oferece, enviamos a
todos nosso fraternal abraço.
Eurípedes Barsanulfo

7 - A Importância da Fé nestes momentos
difíceis da Humanidade Terrestre
É sabido que há muito tempo a crosta terrestre vem
sendo abalada pelos espíritos de índole inferior, oriundos das
camadas espirituais do astral inferior e que a cada dia penetram
mais e mais nos mais diversos setores da vida humana.
Muitos foram os irmãos encarnados alertados pelos
espíritos do Bem sobre essa avalanche de espíritos malfeitores,
os quais estavam penetrando rapidamente no seio da sociedade
terrestre de modo avassalador.
Alguns irmãos avisados procuraram se proteger através
da fé, seguindo pela religião os caminhos mais corretos. Outros,
ou por negligência ou por descrédito, preferiram continuar suas
vidas apenas sob o prisma material.
Infelizmente a proporção destes últimos é duas vezes
maior que os primeiros e o resultado ai está – a humanidade
terrestre enfrentando uma onda terrível de invasores, os espíritos
do Mal, os quais por onde passam destroem tudo.
A doutrina espiritualista ensina que o Bem e o Mal são
forças de igual valor na escala humana, apenas é preciso que
haja sempre um equilíbrio perfeito entre elas.
Quando uma delas passa a ter predominância sobre a
outra, há a necessidade da intervenção das Forças Espirituais
Superiores, visando o seu reequilíbrio.
É o que está acontecendo desde o final do milênio
passado e estamos todos irmanados com os irmãos encarnados
de boa índole, objetivando reequilibrar as duas forças,
permitindo que o planeta possa continuar sua caminhada no
rumo certo da elevação espiritual.
Infelizmente os irmãos encarnados no orbe terrestre não
estão colaborando com as Entidades do Alto, no sentido de

participarem mais ativamente do processo de modificação dessa
situação.
E como seria essa participação?
Muito simples basta que cada criatura já espiritualizada
dedique alguns minutos do seu dia para elevar seu pensamento
pedindo ao Pai Altíssimo a inspiração para a melhoria das
condições de vida na Terra.
Apesar de muito pouco, a contribuição de cada um estará
formando uma cadeia de muita energia, a qual resultará no
reequilíbrio do planeta, sob o ponto de vista da melhoria das
condições de vida dos humanos.
Sabemos que não será amanhã que essa situação atual
estará mudada, mas é preciso que se comece hoje para que num
futuro próximo as coisas estejam mais equilibradas para todos e,
finalmente, o planeta possa usufruir do seu merecido equilíbrio
espiritual.
Alberto Santos Dumont

8 - O Caminho para o Crescimento Espiritual
Muito se tem falado do final dos tempos, mas pouco se
comenta dos novos tempos que estão em pleno movimento,
nesta primeira década do terceiro milênio.
A humanidade terrestre vive hoje duas fases diversas: de
um lado a busca incessante pela melhoria das condições de vida,
sempre imaginando que o dinheiro lhe dará o poder para a
conquista dos seus objetivos materiais e de outro sofrendo as
agruras dessa dependência cruel, que a leva para o outro
extremo da vida, com todos os tipos de males afligindo de modo
triste e doloroso a sua existência terrena.
Nos muitos séculos terrestres os Irmãos das Correntes
Espirituais que atendem os encarnados neste orbe vêm tentando,
por todos os meios disponíveis encaminhar o maior número
possível de criaturas para outro modo de vida, enquanto
encarnados, mas ainda são muito poucos aqueles que vêm
aderindo a esse encaminhamento.
Desde o início deste novo milênio, quando o planeta
galgou mais um degrau importante na caminhada para a sua
evolução espiritual, os Mentores do Espaço têm insistido para
que todos busquem novas maneiras de viver suas vidas,
condição da maior importância para que a Terra consiga atingir,
o mais rápido possível, o nível de evolução a que está destinada.
Os resultados neste final da primeira década do terceiro
milênio não têm sido nada animadores, condição que vem
exigindo uma dedicação maior das criaturas que já se encontram
preparadas e que compreendem qual é o desejo do Pai em
relação à humanidade terrestre.
Desse modo, já está em curso um novo modelo da
espiritualidade voltado para a reunião, o mais rapidamente
possível, das criaturas que estarão participando desse verdadeiro

mutirão, destinado a auxiliar o planeta na sua caminhada
espiritual com maior rapidez.
Isso se tornou necessário diante do elevado índice de
cargas negativas que a humanidade vem absorvendo, emanadas
pelas correntes negativas do astral inferior, sob as mais diversas
formas: ganância, busca do poder a todo custo, em total
desrespeito às leis que regem a conduta humana em todos os
quadrantes do planeta, nos vícios cada vez mais disseminados
entre as criaturas, na busca desenfreada pelo prazer de todos os
tipos, utilizados como verdadeira válvula de escape e de fuga
das responsabilidades individuais e coletivas, as quais vêm
transformando essas sociedades em estopins de discórdia e
caminhando para guerras de proporções incontroláveis.
Essa situação, crescendo cada vez mais, obrigou uma
ação enérgica por parte das Entidades Superiores que vem
acompanhando os encarnados há milênios, as quais se vêm
obrigadas a fazer uma verdadeira “limpeza” entre os que aqui se
encontram, retirando imediatamente as criaturas que não
atenderem aos apelos do Pai para que mudem seu modo de
viver.
É perfeitamente visível esse processo de “limpeza” que
vem sendo desencadeado há décadas e que de uns anos para cá,
já neste novo milênio, foram intensificados sob as mais diversas
formas.
Há, também, a questão da mudança dos valores relativos
à contagem do tempo terrestre, que vem sendo “ajustado” pelos
Irmãos Espirituais, objetivando nivelar os habitantes da crosta às
verdadeiras medidas do tempo cósmico em curso.
Mais a frente, no inicio da próxima década serão
divulgados, por intermédio dos cientistas de valor que vem
trabalhando nessa questão, sob a orientação das Correntes
Espirituais Superiores, as mudanças em relação à medição do

tempo terrestre, quando todos poderão se ajustar ao novo
processo, que trará uma série de benefícios para todos os seres
viventes no planeta.
Por enquanto o que podemos adiantar é que todos vós
ireis viver em dias com menor número de horas, mais tempo
expostos ao Sol, menos horas de sono e o ano terá apenas
duzentos e poucos dias e não mais os atuais trezentos e sessenta
e cinco.
Mas os detalhes de todo esse processo só virá à luz
quando houver menos interferência das alterações climáticas na
vida terrestre, situação que ainda está em curso para os ajustes
necessários dos continentes, visando a implantação dessa nova
medida do tempo terrestre.
Outro aspecto da maior importância diz respeito às
criaturas que já vem encarnando há algumas décadas e que
trazem um novo código genético – o GNA – com todas as
informações necessárias para que seus corpos físicos se adaptem
corretamente a nova medida temporal.
Todas as criaturas encarnadas atualmente terão uma
participação muito importante, do ponto de vista espiritual, no
processo de elevação da Terra, daí a necessidade de se estar em
comunhão com o Pai Altíssimo, em todos os momentos de suas
vidas.
Podemos afirmar que o processo em que nosso planeta
vive hoje se parece muito com o que já viveu no passado, isso
há milênios, muito antes da vinda do mestre Cristo, encarnado
como Jesus.
Criaturas “exiladas” de longínquos mundos, como os de
Capela, ao chegarem á Terra encontraram situações totalmente
diferentes do seu orbe natal, o que causou muito desconforto,
sob todos os aspectos.

Foram gastos séculos até que conseguissem se erguer de
modo correto, vivendo no planeta hospedeiro uma vida mais
equilibrada e harmoniosa.
Entretanto, devido à busca incessante pelos bens
materiais, sobrepondo-se à espiritualidade, causaram uma
catástrofe sem precedentes no planeta, ao fazerem uso das forças
emanadas pela fissão nuclear.
Desse modo toda a humanidade, à época presente na
crosta terrestre, foi dizimada deixando o planeta inabitável
durante algum tempo.
Sua recuperação exigiu a presença de irmãos que vieram
de outras galáxias, munidos de instrumentos capazes de eliminar
a radiação nuclear que ficou em nossa atmosfera durante todo
esse tempo, o que tornou o planeta inóspito e incapaz de
permitir a vida em sua crosta, não só dos humanos, como os
vegetais e animais.
E, desse modo, praticamente foi preciso começar tudo de
novo, em relação à vida no planeta.
Os primeiros que aqui vieram, depois da catástrofe,
trouxeram consigo novos conhecimentos e hábitos de vida, o
que permitiu o desenvolvimento mais rápido e ordenado dessa
nova humanidade terrestre.
Mas as forças negativas, oriundas das trevas,
continuaram a “atormentar” esses espíritos do bem, visando a
rápida penetração do caos no planeta, com o objetivo de
dominar toda a humanidade aqui presente. E quase conseguiram.
A vinda de Cristo, encarnado sob a figura humana de
Jesus de Nazaré, representante do Pai Altíssimo, teve a missão
de orientar os povos que aqui viviam para adotar outro modo de
vida, deixando de lado a busca dos valores materiais, voltandose para a espiritualidade.

E todos nós sabemos, através da história, o resultado
dessa obra de Deus.
Assim nasceu o cristianismo, o qual modificou
totalmente o modo de vida da humanidade terrestre, em relação
à sua crença religiosa.
Mas o cristianismo passou a “conviver” com outras
crenças mais antigas, as quais já tinham amealhado uma grande
parcela da humanidade da época.
De qualquer modo, o cristianismo trouxe um novo alento
para muitos, onde os verdadeiros valores espirituais se
apresentavam de modo simples e direto, sob a inspiração do
Cristo, através dos inúmeros espíritos encarnados com a
finalidade de disseminar as leis de Deus entre os humanos.
Voltando aos dias atuais percebemos muita semelhança
entre a época de Jesus Cristo e o que a humanidade terrestre está
vivendo neste início do terceiro milênio.
Se naquela época, há mais de dois mil anos, a vida na
Terra era diferente da atual, o modo de pensar das criaturas não
se diferenciava muito, logicamente levando-se em conta as
diferenças dos recursos disponíveis à época e os de hoje.
O que importa realmente deste nosso comentário e as
comparações feitas é observarmos que a criatura muito pouco
mudou no seu modo de pensar e agir, passados esses mais de
dois milênios demonstrando, sob vários aspectos, que não soube
ou não quis aplicar os ensinamentos do Pai, durante sua
permanência no planeta.
O livre-arbítrio que lhe foi concedido, tem sido
negligenciado durante toda a sua vida, fato que está exigindo
mudanças urgentes em relação à essa liberdade, a qual passa a
ser mais limitada, para que a criatura entenda seus limites e
volte a merecer, no futuro, o direito de usufruir novamente do
seu livre-arbítrio.

Conforme já foi amplamente divulgado em outras
ocasiões, a grande preocupação no momento é com as condições
de habitabilidade do planeta onde viveis.
Os recursos naturais vêm sendo duramente dizimados há
séculos, tendo atingido o limite da sobrevivência, o que exigiu
uma decisão dos Mentores do Alto para que os encarnados
passem a controlar imediatamente o que sobrou nos reinos
mineral, vegetal e animal.
Restam muito poucos desses recursos, nos quatro cantos
do planeta, o que exigirá um esforço gigantesco de todos para
que haja sua recuperação ainda neste terceiro milênio.
Na verdade a recuperação nunca mais será total, havendo
um grande esforço seja possível recuperar apenas uma parte do
que já existiu, não mais que isso.
Mas é preciso que haja pelo menos esse percentual de
reposição, caso contrário nosso planeta se tornará inabitável,
devido às condições inóspitas do clima e da atmosfera e a
escassez dos recursos mínimos para a sobrevivência humana.
Irmão Roberto
obra psicografada em 2003
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