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Prefácio
Caros irmãos,
Concluímos mais esta obra, voltada ao conhecimento dos
valores oferecidos pelo Espiritualismo.
Um fato importante a ser mencionado é que todo texto
aqui contido, de autoria do nosso querido Irmão Roberto, foi
“ditado” pelo meu grande amigo e mentor no conhecimento dos
valores do Espiritualismo Científico, J. Brand, que durante as
quase duas décadas de convivência fraterna nos ensinou, na
prática, os caminhos para uma vida harmoniosa e nos preparou
para os trabalhos da psicografia, sob a orientação do Irmão
Roberto, sempre presente em nossas vidas.
Ofereço este modesto trabalho aos meus dois amigos de
milênios: Irmão Roberto e J.Brand, sempre ciosos em nos
encaminhar para o conhecimento e a prática dos ensinamentos
da Espiritualidade.

Franco Zucca

agosto de 2011

Vivendo a Nova Era Espiritual da Terra
Introdução
Já foram abordados em outras obras os diversos aspectos
que envolvem a humanidade que está vivendo no planeta, neste
terceiro milênio. Falou-se, também, das condições do planeta no
limiar do novo milênio e como os humanos estarão vivendo em
sua crosta.
Agora o assunto será mais abrangente, envolvendo
principalmente os aspectos relacionados à espiritualidade dos
encarnados, aqui presentes a partir de agora.
Para melhor orientar o leitor iremos dividir o assunto em
três partes, cada uma delas relacionada a uma década, a partir do
ano de 2011.
Assim sendo as partes estarão abrangendo:
Fase 1 – do ano de 2011 a 2020
Fase 2 – do ano de 2021 a 2030
Fase 3 – do ano de 2031 a 2040
Nesse período de quase meio século, desde o início deste
milênio, muitas serão as transformações que os encarnados
estarão vivenciando, relativas à sua espiritualidade e a do
planeta.
Lembramos, ainda, que essas transformações não serão
imediatas, irão acontecendo de modo lento, mas preciso,
atendendo às orientações dos Planos Superiores, responsáveis
pelo processo de espiritualização da Terra.

Antes de iniciarmos nosso trabalho, pedimos aos irmãos
que, ao tomarem conhecimento desta obra procurem despir suas
mentes dos vícios relacionados ao seu modo de pensar e agir,
eliminando os pensamentos negativos, destrutivos, modificando
suas mentes, procurando ver em tudo o lado bom, harmonioso e
de valor.
Sabemos que esse exercício é muito difícil, uma vez que
a maioria vem reagindo de modo inverso ao que estamos
solicitando, mas é preciso começar o quanto antes.
Lembre-se que cada pensamento positivo, harmonioso,
de valor, atrai coisas boas, vibrações puras e harmoniosas, as
quais se irradiam em todas as direções e, desse modo cria-se
algo semelhante ao conhecido “efeito dominó”.
O primeiro avança pelo segundo e assim por diante. Em
pouco tempo teremos um universo de criaturas envolvidas em
uma aura de grande poder espiritual, vibrando de modo
harmonioso e elevado.
É desejo dos Mentores do Alto que a humanidade
terrestre deste terceiro milênio possa usufruir do modo mais
completo possível, das delícias deste planeta espiritualizado,
onde a paz, o amor, a alegria e a harmonia constante, estarão se
irradiando pelos quatro cantos, envolvendo todos os irmãos que
aceitaram e passaram a praticar os bons pensamentos e as ações
de valor elevado espiritualmente.
A humanidade vem se desenvolvendo muito nos últimos
séculos, graças à compreensão de muitos espíritos elevados que
se propuseram a reencarnar, com a finalidade de auxiliar seus
irmãos da Terra a progredirem nas mais variadas áreas de
atuação.

E esse desenvolvimento tem sido o responsável pela
melhoria da qualidade de vida das criaturas, na maioria dos
continentes.
Entretanto, ainda há um contraste muito grande entre as
que têm conquistado essa melhoria e os milhares que ainda
vivem na miséria total, nesses mesmos continentes, devido à
intolerância religiosa que permeia muitas das sociedades
terrestres.
Esse tem sido um dos fatores geradores de muito esforço
das Correntes Espirituais Superiores, que vêm trabalhando
arduamente na busca de maior equilíbrio, de modo equânime,
para todos os encarnados. Mas há muito que fazer nesse sentido
para que se possa romper definitivamente essas barreiras, que
tanto mal vêm causando à humanidade terrestre.
Há um aspecto de grande importância que vem
ocasionando, já há algum tempo, grandes alterações no modo de
proceder das criaturas em relação à espiritualidade, devido à
falência do discurso de algumas religiões tradicionais, a partir da
sequência de fatos desabonadores de muitos de seus membros,
fatos esses praticados há muito tempo, mas que só agora têm
vindo à tona, depois que as criaturas passaram a exercer seus
direitos como cidadãos, exigindo uma postura mais rígida das
autoridades, que até pouco tempo faziam “vistas grossas”,
quando algum fato mais grave, oriundo do meio religioso, era
por elas “acobertado”, em nome de Deus.
Essa nova postura das criaturas, inspirada nos
ensinamentos do Pai, tem permitido que haja mais igualdade dos
direitos entre os que tem o poder nas mãos e aqueles que sempre
estiveram a mercê das decisões desses poderosos.

Essa é uma das transformações programadas para ser aplicada
entre os encarnados e que já desponta com grande poder na
mente daqueles que se sentem, de algum modo, prejudicados
pelo discurso religioso, na prática executado de maneira oposta
ao que é pregado.
Essa atitude estará com o tempo se tornando algo
rotineiro, transformando-se em uma questão que fará parte do
dia a dia das criaturas. E, como consequência disso será a força
que estará obrigatoriamente modificando o modo de proceder
daqueles que, em nome do poder religioso, usaram e abusaram
das criaturas que, devido a falta de preparo ou mesmo
ignorância, aceitaram ser subjugadas, iludidas pelos discursos
travestidos em verdadeira “lavagem cerebral” aplicadas em suas
mentes.
Já dissemos, em outra ocasião, que as novas
reencarnações trarão consigo desde a infância novos atributos,
os quais estarão causando um grande impacto em seus
familiares mais próximos, ao perceberem as mudanças de
comportamento dessas crianças, desde a mais tenra idade. As
mudanças mais perceptíveis são as relacionadas ao nível de
entendimento, a capacidade de compreensão e discernimento, a
facilidade na comunicação com os seus, o seu desenvolvimento
psicomotor, a facilidade para falar, a antecipação em dois ou até
três anos na sua alfabetização e a rapidez em aprender a
matemática, a ciência e a história.
A partir dos dez anos de idade essa criatura estará apta a
iniciar seu preparo para a vida profissional, que estará iniciando
aos quatorze anos.
É claro que essas mudanças, conforme já dissemos, serão
implantadas aos poucos, mas desde já estaremos encontrando

nos quatro cantos da Terra, crianças que apresentam essas
características, algumas rotuladas de “superdotadas” outras de
“crianças índigo”. Umas e outras trazem no seu íntimo a
capacidade de pensar e agir de modo mais dinâmico, muitas
vezes melhor resolvido que muitos adultos. Além disso, são
criaturas com uma capacidade de compreensão e discernimento
do que é certo e o que é errado, a qual só era encontrada nos
adultos, até pouco tempo atrás.
O aspecto mais importante é, sem dúvida, o nível de
compreensão dos valores espirituais que essas crianças estão
trazendo consigo, nesta encarnação, fator muito importante para
viver no planeta neste terceiro milênio e na sua evolução
espiritual.
Essas criaturas estarão participando ativamente das
mudanças preconizadas pelos Irmãos das Correntes Espirituais
Superiores que vem preparando a nova humanidade terrestre,
sendo as portadoras dos valores que estarão alterando
principalmente a orientação religiosa da Igreja Católica, que
passará a agregar os valores espirituais na sua dinâmica
eclesiástica. Outras religiões estarão seguindo orientação
semelhante, passando a valorizar os aspectos espirituais.
Essas alterações já iniciaram de algum modo, ainda que
imperceptíveis aos olhos da maioria dos fiéis dessas igrejas.
Com o tempo, essas novas orientações estarão aproximando
muitos daqueles que há tempos deixaram de frequentar as
missas, os cultos e as orações.
Na verdade, o elemento principal que estará
aproximando as criaturas dessa nova religião, se assim podemos
classificar, é o conhecimento adquirido no plano espiritual por
essas criaturas, que vem reencarnando com o conhecimento

mais dinamizado dos valores oferecidos pela espiritualidade,
para viverem essa nova vida no planeta.
Em menos de meio século, antes do ano 2050, os que
aqui estiverem ou vierem a encarnar serão bem diferentes dos
que viveram até o final do milênio passado e início deste novo
milênio.
Essa diferença entre a humanidade passada e a do
terceiro milênio trará para o planeta um novo modo de vida, sob
todos os aspectos, principalmente em relação ao comportamento
social das criaturas, que terão se libertado, definitivamente, da
violência, do ódio e de todos os vícios que causaram tanto
sofrimento aos que viveram em séculos anteriores.
Nosso abençoado planeta Terra estará desse modo
podendo caminhar em paz rumo ao seu destino de elevação
espiritual, aguardado com muita ansiedade pelos Mentores do
Alto, responsáveis pelo seu crescimento junto aos planetas
irmãos sob a proteção maior do Pai Altíssimo.
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Fase 1 – do ano de 2011 a 2020
A partir deste ano de 2011 virão muitas alterações em
nosso planeta.
A primeira delas diz respeito ao clima nos hemisférios
norte e sul, que estará mudando o modo de vida das criaturas
que aqui vivem, de maneira sensível.
Algumas dessas mudanças já vêm sendo sentidas há
quase uma década, com a finalidade de adaptar o organismo das
criaturas de modo mais lento e, consequentemente permitindo
que seu metabolismo tenha uma dinâmica menos sofrida.
As mudanças climáticas do planeta estarão afetando
imediatamente os ciclos biológicos de todos os seres viventes,
seja do ponto de vista da saúde, períodos de sono, de descanso e
de trabalho.
Em vários continentes essas mudanças já estão
determinando modificações dos hábitos dos que lá vivem, diante
das alterações climáticas que vem sendo sentidas, há algum
tempo.
Por ser um processo lento, é quase imperceptível para a
maioria da população, ficando apenas para os técnicos que
atuam nas áreas da meteorologia, a constatação mais detalhada
dessas mudanças.
O fenômeno que os humanos vêm percebendo há anos,
quando observam que o tempo está passando muito rápido, tem
muito a ver com essas mudanças que a Terra está sofrendo,
principalmente devido à sua inclinação, em parte causadora do

degelo dos polos e da mudança do ângulo de penetração dos
raios solares no planeta.
Como consequência, num processo em cadeia, muitas
outras alterações acabam acontecendo, umas mais outras menos
perceptíveis pelas criaturas que aqui vivem.
Animais e plantas também vêm alterando de maneira
progressiva seus hábitos, os quais chamam a atenção das
criaturas mais sensíveis ou que convivem a mais tempo com
eles.
E a acomodação das placas que formam a estrutura
terrestre, vem causando os terremotos, a ativação dos vulcões e
os “tsunamis”.
Esse processo tem sido muito doloroso para um grande
número de seres humanos, animais e plantas, além da destruição
de cidades inteiras e mudanças na geografia dessas regiões.
Tudo o que vem acontecendo é resultante dos desmandos
dos humanos, que durante séculos seguidos causaram todo o
tipo de destruição dos recursos naturais do planeta, alterando de
maneira criminosa o equilíbrio ecológico da Terra. A
consequência disso resultou, em grande parte ao que vem
acontecendo nos quatro cantos, confirmando na prática a Lei de
Causa e Efeito.
As Entidades das Correntes Superiores, responsáveis
pelo equilíbrio físico e espiritual do planeta, têm feito esforços
intensos para que essa degradação da crosta, causada pelos
humanos, seja interrompida o mais rápido possível, para que a
Terra possa continuar a sua caminhada espiritual de modo mais
equilibrado, sem essas interferências tão desastrosas.

Os dois próximos anos serão decisivos para que a
humanidade terrestre modifique sua maneira de tratar seu
planeta mãe, mudando seus hábitos de vida e de preservação do
meio ambiente, caso contrário o planeta estará correndo sério
risco diante da Comunidade Cósmica.
Há um trabalho intenso por parte dos Irmãos das
Correntes Espirituais Superiores, designados para orientar e
atuar no processo de reequilíbrio das condições atmosféricas da
Terra, o qual já está em curso há algum tempo, apesar de ainda
não ser perceptível aos humanos.
Como há muita degradação em vários níveis no planeta,
o processo de recuperação das condições climáticas ainda está
em fase de correção, diante disso é preciso a colaboração intensa
de todos, para que o planeta possa encontrar o equilíbrio
necessário, o mais breve possível.
Essa colaboração deve partir de todos os encarnados
individualmente, durante todos os dias de suas existências para
que, o mais breve possível, todos possam voltar a respirar o ar
puro, que tanto necessitam, beber a água cristalina e viver no
ambiente livre de impurezas, como determina o Plano Cósmico
para a Terra.
Se todos colaborarem, em menos de uma década o
planeta já estará em condições para abrigar as criaturas que aqui
viverão, sob uma nova atmosfera física e espiritual.
É preciso informar ainda, que existem outros fatores
importantes a serem abordados, em relação às condições de vida
neste planeta durante este terceiro milênio, entre eles os que
dizem respeito ao modo de pensar e agir das criaturas que aqui
permanecerem.

O modo de pensar de cada um, de agora em diante,
deverá levar em consideração alguns pontos que nem sempre
mereceram a devida atenção.
Por exemplo, as criaturas, há milênios, vem se
preocupando em demasia com os valores materiais em primeiro
lugar, deixando para um plano secundário os valores espirituais,
quando o correto seria equilibrar seu modo de pensar entre o
material e o espiritual. Esse equilíbrio exige algum esforço, mas
a recompensa que se obtém agindo dessa maneira é gratificante.
Quando a criatura mantém equilíbrio entre seu modo de
pensar e agir entre os valores de ordem material e os de ordem
espiritual, sua vida transcorre de maneira harmoniosa e envolta
de muita paz, o que não acontece quando age apenas pensando
nos valores materiais.
E é esse viver de maneira harmoniosa e em paz que
permite o seu desenvolvimento espiritual, quando tem a
oportunidade de estar sempre “ligado” com as Correntes
Espirituais, através de Irmãos que procuram auxiliar o viver dos
encarnados, em todos os momentos de suas vidas.
Essa “ligação” com o Plano Espiritual oferece a
oportunidade de realizar as etapas de sua vida de modo correto,
sem o risco de sofrer qualquer tipo de revés no seu
relacionamento pessoal, social, ou profissional. E com o tempo a
criatura passa a seguir de modo quase que automático a
orientação espiritual que recebe, reduzindo seus problemas, dos
mais simples aos mais complexos, em todos os momentos de
sua vida.

Mas nem todos aceitam esse auxílio, por orgulho ou por
ignorância, muitas vezes levados pela orientação deturpada das
religiões que professam.
Esse processo de auxílio espiritual aos encarnados é bem
antigo, mas até hoje sofre a repulsa de muitos espíritos
encarnados.
Os Irmãos das Correntes Espirituais Superiores vêm
ultimamente atuando de modo mais intenso nesse aspecto,
visando a solução de inúmeros problemas que essa postura
materialista vem ocasionando ao planeta e às criaturas que aqui
permanecem.
É desejo do Pai Altíssimo que os irmãos encarnados e
aqueles que para cá vierem possam usufruir das virtudes
excelsas que o planeta passou a oferecer, mas para isso é preciso
que todos entendam como poderão participar delas.
O primeiro passo é exatamente mudar seu modo de
pensar e agir em suas vidas.
A partir de agora e nas próximas décadas a humanidade
terrestre estará seguindo um caminho muito diferente do que
seguiu até agora, onde os valores materiais terão outro peso,
mais equilibrado, sempre em harmonia com os valores
espirituais.
E assim sendo, muitas das atitudes praticadas até hoje,
terão sido substituídas por outras, as quais fornecerão os
caminhos para uma vida mais harmoniosa, mais feliz e, acima
de tudo, de grande valor espiritual para todos os encarnados
neste planeta abençoado.

É muito importante que todos os humanos comecem a
observar atentamente as mudanças que já vem acontecendo e
que, daqui em diante estarão cada vez mais alterando a vida de
todos, seja nos aspectos climáticos, na maneira de pensar e agir
das criaturas ou no modo de vida escolhido pela nova
humanidade, mais equilibrada moralmente, voltada mais e mais
para os valores da espiritualidade, em todos os momentos de
suas vidas.
Para que essas transformações aconteçam, o mais
rapidamente possível, é preciso que haja uma mudança radical
na mente de todas as criaturas aqui presentes, predominando o
respeito aos direitos de cada um, o amor ao próximo como a si
mesmo, a caridade de coração e muita paz interior, tudo isso
resumido em uma única frase: “a Fé em Deus verdadeira e
consciente”.
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Fase 2 – do ano de 2021 a 2030
Na segunda fase, a partir do início da terceira década
deste terceiro milênio iremos encontrar as criaturas que
encarnaram desde o início deste milênio, vivendo sua fase
adulta, agindo de maneira mais equilibrada e vivendo seus dias
de modo mais produtivo, utilizando os modernos recursos
científicos
e
tecnológicos
oferecidos,
com
maior
responsabilidade e visando sempre o respeito para com todos os
seus irmãos.
Depois da revolucionária fase vivenciada, quando a
informática transformou a vida da humanidade terrestre,
principalmente durante as duas primeiras décadas do terceiro
milênio, agora ela estará se valendo dos recursos que realmente
poderão acrescentar algo de valor durante a sua existência, como
elemento acessório importante em suas vidas, minimizando o
trabalho, reduzindo o tempo necessário para a realização das
tarefas diárias, atuando como excelente orientador e consultor
nos seus estudos e pesquisas e dinamizando o processo de
comunicação terrestre, entre outras inúmeras funcionalidades.
É desejo do Pai Altíssimo que todos os seus filhos
entendam e aceitem de modo correto e harmonioso, todos os
benefícios desses meios colocados à disposição da humanidade
terrestre.
Na verdade, as criaturas encarnadas durante este terceiro
milênio terrestre são portadoras de inúmeros fatores que as
colocam em um patamar espiritual mais elevado que seus

irmãos que viveram nos milênios passados, principalmente no
tocante ao entendimento da Verdade, totalmente despida dos
valores materiais cultuados até então.
Esse aspecto é o principal elemento que as diferencia das
gerações passadas.
Essa diferença, da maior importância para o viver da
nova humanidade terrestre, proporciona a abertura de um novo
horizonte em suas vidas, mais espiritualizadas, em plena
sintonia com as Correntes Espirituais Superiores que,
diuturnamente estão enviando as orientações de valor para
seguirem seu curso encarnatório neste novo planeta Terra.
Mas nem todos estarão vivendo a plenitude desse viver
mais espiritualizado, uma vez que em muitos continentes
encontraremos criaturas ainda envoltas nas vestes da
materialidade, comandada pelas religiões dogmáticas e voltadas
à discórdia e negatividade.
Com o passar dos anos, essas criaturas serão
influenciadas pelas Correntes Espirituais atuando sobre suas
mentes, fazendo-as entender o verdadeiro caminho a seguir para
a evolução do espírito, enquanto encarnados. Muito se tem
preparado junto às Sublimes Correntes para trazer para o nosso
planeta, à medida que for galgando os degraus da sua evolução
planetária.
É preciso considerar que uma vida terrestre, em média
inferior a um século, permite apenas que as criaturas encarnadas
aprendam os conhecimentos básicos que formam a verdadeira
estrutura da evolução espiritual, com isso estarão aptos, quando
voltarem para o plano espiritual, a entender as experiências

vividas aqui, as quais serão de grande valor para a nova fase da
vida espiritual que estarão vivendo.
Há ainda o aspecto relacionado aos ajustes cármicos,
relativos às vidas passadas de cada criatura, o qual o Pai
concede a cada um de seus filhos queridos, a oportunidade de se
redimirem das situações vividas, muitas vezes causadoras de
algum tipo de mal a algum irmão, enquanto encarnados.
São muitos os exemplos conhecidos de criaturas que na
sua última encarnação tiveram algum tipo de interferência em
sua vida, causada por algum desafeto, na verdade sua vítima em
uma vida passada. Esse reencontro em condições opostas a sua
vida anterior é, na verdade, uma oportunidade sublime que o Pai
está oferecendo, para que ambos os desafetos se reconciliem,
eliminando o ódio, a inveja ou outro pensamento negativo, para
a aproximação dos seus espíritos na eternidade.
O crescimento espiritual individual é algo que vem
merecendo toda a atenção dos Irmãos Maiores, uma vez que
esse é o caminho mais correto para a evolução das criaturas,
material e espiritualmente.
Mas nem sempre a criatura consegue atingir o grau mais
elevado desse crescimento em apenas uma encarnação, pois são
muitos os fatores que envolvem seu viver na matéria, os quais
nem sempre permitem que o seu direcionamento seja voltado
mais aos aspectos espirituais, do que os de ordem material.
Está previsto para esta terceira década do Terceiro
Milênio a maior concentração dos Irmãos das Correntes
Espirituais Superiores nos aspectos que permitirão às criaturas
encarnadas no planeta, uma maior atenção à sua vida espiritual.

E um dos canais que já vem sendo dinamizado para que isso se
concretize é o que mostra através de situações reais, o grande
poder que a força espiritual pode exercer sobre todas as
criaturas, principalmente em relação à cura das doenças
consideradas incuráveis, como no caso do câncer.
Aos poucos, com a somatória dos milhares de resultados
obtidos através dos tratamentos espirituais, muitos serão os
encarnados que se voltarão para essa linha de tratamento. E ao
lado dessas criaturas iremos encontrar, também, os médicos e
profissionais da saúde, buscando no tratamento espiritual um
novo alento para o tratamento de seus pacientes.
Mais uma vez o poder do pensamento positivo estará
atuando nas mentes dessas criaturas, formando uma imensa
corrente mental entre os encarnados, a qual estará aos poucos
mudando radicalmente a linha até então adotada no tratamento
das doenças, as quais são sabidas serem todas de origem
espiritual.
Ao final desse período a humanidade terrestre terá
galgado mais um importante degrau rumo à sua evolução
espiritual. E desse modo o planeta também terá evoluído um
pouco mais, permitindo que muitos espíritos mais evoluídos
possam aqui encarnar, em auxílio da nova humanidade terrestre
deste Terceiro Milênio.
A Terra é um dos muitos planetas que vem sendo
atendidos pelas Entidades das Correntes Espirituais Superiores,
no sentido de permitir que, no menor prazo possível, a
humanidade aqui presente possa alcançar os valores espirituais
que lhes permita viver de modo harmonioso, livre de todas as

interferências negativas, que até agora tem sido predominantes
nos quatro cantos do planeta.
Esse processo de modificação é um pouco lento e muito
doloroso, uma vez que exige primeiro a mudança no modo de
pensar e agir das criaturas e, num segundo momento, o expurgo
para outro orbe, de todos daqueles que não se ajustarem a esse
novo modo de ser.
Essa solução o Pai Altíssimo vem adotando, já há
algumas décadas e neste inicio do novo milênio intensificou,
diante da grande incidência de criaturas que insistem em viver
suas vidas de modo negativo, voltadas essencialmente aos
prazeres materiais.
Durante mais alguns anos terrestres estaremos
observando o aumento desse expurgo, através do
desaparecimento de grande número de criaturas envolvidas em
cataclismos da natureza, acidentes aéreos, marítimos e terrestres,
todos voltados à retirada daqueles que não aceitaram ajustar
suas vidas aos rumos determinados pelo Pai, enquanto
encarnados neste planeta abençoado.
Nem sempre as criaturas, enquanto encarnadas no orbe
terrestre, entendem da importância de viver suas vidas sob o
manto da espiritualidade. Esse é um dos motivos principais que
vem caracterizando os inúmeros e desastrosos acontecimentos
vividos por uma extensa massa de criaturas em todo o planeta,
envoltos em sofrimentos de todos os tipos, crimes brutais
noticiados diariamente pelos canais de comunicação, levando a
humanidade terrestre ao desespero.

Há um grande empenho dos Irmãos Maiores em orientar
o maior número possível de encarnados para que se voltem aos
ensinamentos do nosso Pai, divulgados pelo Mestre Jesus há
mais de dois mil anos, ainda ignorados por muitos irmãos,
totalmente envolvidos nos valores da matéria, valorizando o Ter
e o Poder, agentes causadores da maioria dos males que grassam
neste planeta.
Felizmente as criaturas que vierem a reencarnar nas
próximas décadas, estarão trazendo consigo o compromisso de
mudar esse modo de viver, procurando auxiliar o planeta-mãe
no seu caminhar evolutivo, agindo sob a orientação maior do Pai
Altíssimo, priorizando os valores espirituais em seus
pensamentos e em todas as suas ações, enquanto aqui
permanecerem.
Essa mudança abrirá um novo capítulo na vida terrestre,
permitindo que as Entidades Espirituais possam atuar de modo
mais dinâmico junto aos irmãos encarnados, orientando a todos
para o cumprimento do objetivo maior: a elevação espiritual de
toda a humanidade terrestre e consequentemente do nosso
planeta.
A vida em nosso querido planeta Terra vem seguindo os
desígnios do Pai e, com certeza, daqui a poucos anos estará
oferecendo a todos os seus irmãos encarnados dias melhores e
mais felizes, onde a harmonia entre todos os que aqui estiverem
prevalecerá.
Podemos predizer até, que serão dias muito próximos
dos que os irmãos que se encontram nos Planos Espirituais
vivem hoje.

A humanidade terrestre já vem buscando novos
caminhos para sua existência no planeta, pois muitos são os que
procuram um caminho mais espiritualizado para seus dias,
afastando-se o mais rápido possível do sofrimento que a vida
material vem causando há séculos.
É uma situação difícil, pois nem sempre a criatura
consegue se desvencilhar do modo de vida que lhe foi imposto
desde o nascimento, exigindo uma força de vontade e firmeza de
caráter para seguir o caminho verdadeiro, aquele que a levará
para a paz e a harmonia do seu espírito.
Atualmente encontramos em diversos continentes grupos
que buscam esse caminho, independentemente das religiões que
prometem o céu, agindo na verdade sob um único objetivo: o
poder material.
No Brasil, que de uns séculos para cá vem reunindo no
seu território criaturas de todos os continentes da Terra, a cada
dia está se tornando modelo, através da aglutinação de costumes
e da miscigenação das inúmeras raças aqui reunidas.
As gerações atuais, resultantes dessa reunião de
costumes e raças vêm formando novas classes de indivíduos, os
quais podemos dizer que pertencem a um novo clã racial, na
verdade quase uma nova raça, consequência de toda essa
reunião de povos, única, exclusiva em todo o planeta.
E é essa raça, se assim podemos chamá-la, que vem
participando ativamente de mudanças importantes, as quais
estão modificando o modo de pensar e agir da humanidade
atual, projetando para um futuro não muito longínquo, o novo
caminho a ser trilhado pelos encarnados neste planeta.

Sabemos que muitos leitores poderão discordar das
nossas afirmações, “agredidos” que se encontram no momento,
diante da verdadeira “guerra fratricida” que o mundo atual vive.
Mas fiquem todos tranquilos, pois isso é passageiro e
necessário para que o planeta possa expurgar com a maior
rapidez, as criaturas que, mesmo tendo tido a oportunidade
concedida pelo Alto, vem insistindo em viver de modo inverso
ao que lhes foi orientado. Desse modo não resta alternativa a
não ser “retirá-los” daqui, permitindo que sejam “transferidos”
para outro habitat com o qual possam se sintonizar, tendo a
oportunidade de, mesmo regredindo para estágios inferiores,
buscar os verdadeiros caminhos ditados pelo Pai.
Se fizermos um retrospecto de como esta humanidade
terrestre começou sua vida no planeta, encontraremos situações
nada agradáveis, daqueles que tendo sido expurgados de
mundos mais evoluídos, lhes foi concedida a oportunidade de se
redimirem dos erros e da vida irregular que estavam vivendo,
iniciando uma nova etapa em um novo ambiente, ainda que mais
primitivo que o de onde vieram. Foram milênios de
oportunidade concedida pelo Alto, para que construíssem aqui o
verdadeiro mundo de paz e harmonia preconizado. Mas até hoje
ainda continuamos todos buscando esse Paraíso, esbarrando,
contudo nos conflitos entre irmãos, na busca do Ter e do Poder,
desviando-nos totalmente dos verdadeiros objetivos traçados
pelas Correntes Espirituais Superiores para nossa humanidade.
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Fase 3 – do ano 2031 ao ano 2040
São muitos os objetivos a serem alcançados pela
humanidade terrestre deste Terceiro Milênio, durante o seu
primeiro século.
De todos esses objetivos o principal e mais importante é,
com toda a certeza, a conquista da paz interior de cada criatura
aqui presente, algo cada vez mais difícil e complexo de se obter.
Os inúmeros problemas sociais que a humanidade vem
enfrentando, principalmente na primeira década deste milênio,
faz com que as criaturas se tornem mais e mais insensíveis a
tudo e a todos.
Vejam, por exemplo, como as pessoas reagem diante da
onda avassaladora de crimes que vem assolando o planeta, cada
vez mais numerosos e mais cruéis. É difícil aceitar essa situação
dolorosa e muito triste e isso acaba levando as criaturas a se
tornarem alheias a esses problemas, como que os aceitando
pacificamente.
Os Irmãos Espirituais há muito vêm alertando a todos
sobre essa situação dolorosa, causada pela “penetração” das
correntes espirituais inferiores que estão se aproveitando das
condições mentais negativas de grande parte da humanidade
terrestre para “influenciarem” os irmãos invigilantes, que se
ocupam apenas de viverem suas vidas de modo material e, o
pior, voltados às atitudes mundanas, voltadas para os prazeres
de toda ordem: na bebida, nas drogas e no sexo desvairado.
Essas criaturas são “presas fáceis” para os espíritos
inferiores, que objetivam controlar o maior número possível de
criaturas para atuarem sob o seu comando.

O resultado dessa situação tem sido os conflitos
humanos, aonde as criaturas de bem se vêm “sequestradas”
pelos irmãos obsediados pelas correntes do mal, submetidas a
todos os tipos de sacrifícios, quase sempre os levando à morte
do corpo físico.
Sabemos que muitos desses “sequestrados” são, na
verdade, espíritos que, em determinado momento de suas vidas,
se deparam com espíritos reencarnados que, em vidas passadas
foram suas “presas”, dominados e sacrificados de modo cruel e
doloroso, tendo agora a oportunidade de se redimir, recebendo
aquilo que é do seu merecimento, em igual proporção, conforme
reza a Lei de Causa e Efeito.
Esse processo vem permitindo, de algum modo, uma
verdadeira “limpeza” da crosta terrestre, transferindo muitas
dessas criaturas para outro planeta, onde sua vibração se
aproxima à dessas criaturas.
Nos idos de 2050 a Terra estará vivendo uma nova fase
de sua existência, quando a humanidade que aqui permanecer
estará mais voltada aos valores espirituais, em perfeito
equilíbrio com os valores materiais, os quais terão apenas a
finalidade de participar de suas vidas como um complemento.
Este é o panorama previsto pelas Entidades dos Planos
Superiores que vem governando nosso planeta há milênios, com
o objetivo de torná-lo espiritualizado de modo definitivo,
participando assim do Concerto Universal, que já reúne
inúmeros outros planetas que atingiram o patamar ideal da
espiritualização.
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Palavras Finais:
Meus queridos e amados irmãos deste planeta
abençoado, que já percorre uma nova trilha espiritual mais
espiritualizada, voltada ao cumprimento dos desígnios traçados
pela Espiritualidade Superior, tenham fé em nosso Pai
Altíssimo, que acompanha os passos de todos os seus filhos,
encarnados e desencarnados, dando a todos a oportunidade de se
elevarem, agindo sempre do modo mais harmonioso junto aos
seus irmãos, independentemente de raça, cor ou credo.
Essa fase dolorosa que a humanidade terrestre vem
vivendo nos últimos anos, aparentemente sem solução, tenha a
certeza que já está no seu final. Em pouco tempo um novo viver
estará permeando todos vós, que sempre seguiram a doutrina de
Jesus, agindo corretamente durante a curta permanência neste
orbe.
De agora em diante muitas serão as mudanças que todos
estarão sentindo, algumas das quais já presentes no dia a dia de
muitos, outras ainda sendo preparadas para serem implantadas
em vosso planeta.
Tenham todos a certeza de que nem tudo está perdido,
lembrem-se sempre do ditado popular que diz: “Depois da
tempestade vem a bonança”, pois é exatamente isso que já teve
início, a tempestade está se esvaindo e vem se aproximando a
bonança, de paz e muito amor fraterno.
Fiquem todos em paz.
Irmão Roberto
obra “ditada” por J.Brand
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