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2012
Sai Baba
Ouviu falar de 2012 como um ano em que
algo ocorrerá?
Bom, por um lado existem várias profecias
que indicam esta data como um momento
importante da história da humanidade, mas
a mais significativa é o término do calendário
Maya, cuja profecia foi interpretada de várias
formas. Os mais negativos pensam que
nesse ano o mundo termina, mas isto não é
real, pois sabemos que neste ano começa a
Era de Aquário.
Na verdade este planeta está sempre
mudando a sua vibração, e estas mudanças
intensificaram-se desde 1898, levando a um
período de 20 anos de alterações dos pólos
magnéticos que não ocorriam há milhares
de anos. Quando ocorre uma mudança do
magnetismo da terra, surge também uma
mudança consciencial, assim como uma
adaptação física à nova vibração. Estas
alterações não acontecem apenas no nosso
planeta, mas em todo o universo, como a
ciência atual tem comprovado.
Informe-se sobre as mudanças das
tempestades solares (que são tempestades
magnéticas) e perceberá que os cientistas
estão a par destes assuntos. Ou pergunte a
um piloto aviador sobre o deslocamento dos
pólos magnéticos, já que todos os aeroportos
foram obrigados a modificar os seus
instrumentos nos últimos anos.
Esta alteração magnética se manifesta
como um aumento da luz, um aumento da
vibração planetária.
Para entender mais facilmente esta
questão, é preciso saber que a vibração
planetária é afectada e intensificada pela
consciência de todos os seres humanos. Cada
pensamento, cada emoção, cada ser que
desperta para a consciência de Deus, eleva a
vibração do planeta. Isto pode parecer um
paradoxo, uma vez que vemos muito ódio e
miséria ao nosso redor, mas é assim mesmo.

Venho dizendo em mensagens anteriores
que cada um escolhe onde colocar a sua
atenção. Só vê a escuridão aqueles que estão
focados no drama, na dor, e na injustiça.
Aquele que não consegue ver o avanço
espiritual da humanidade, não tem colocado
a sua atenção nesse aspecto.
Porém se liberar sua mente do negativo,
abrirá um espaço onde sua essência divina
pode manifestar-se, e isto certamente trará o
foco para o que ocorre de fato neste momento
com o planeta e a humanidade.
"Estamos elevando a nossa consciência
como jamais o fizemos".
Como assim?
Não percebe a escuridão?
Vejo-a sim, mas não me identifico com ela,
não a temo. Como posso temer a escuridão
se vejo a luz tão claramente? Claro que
entendo aqueles que a temem, porque
também fiquei parado nesse lugar onde
apenas via o mal. E por esta razão sinto amor
por tudo isso.
A escuridão não é uma força que obriga a
viver com mais ruindade ou com mais ódio.
Não é uma força que se opõe à luz. É
ausência da luz. Não é possível invadir a luz
com a escuridão, porque não é assim que o
principio da luz funciona. O medo, o drama, a
injustiça, o ódio, a infelicidade, só existem em
estados de penumbra, porque não podemos
ver o contexto total da nossa vida. A única
forma de ver a partir da luz é por meio da fé.
Assim que aumentamos a nossa frequência
vibracional (estado de consciência), podemos
olhar para a escuridão e entender plenamente
o que vivemos.
Mas como pode afirmar tudo isso, se no
mundo existe cada vez mais maldade?
Não há mais maldade, o que há é mais
luz, e é sobre isso que falo agora.
Imagine que você tem um quarto, ou uma
despensa, onde guarda suas coisas,
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iluminado por uma lâmpada de 40W. Se trocar
para uma lâmpada de 100W, verá muita
desordem e um tipo de sujeira que você nem
imaginava que tinha naquele local.
A sociedade está mais iluminada. Isto é o
que está acontecendo. E isto faz com que
muitas pessoas que lêem estas afirmações
as considerem loucura.
Percebeu que hoje em dia as mentiras e
ilusões são percebidas cada vez mais
rapidamente? Bom, também está mais rápido
alcançar o entendimento de Deus e
compreender a forma como a vida se organiza.
Esta nova vibração do planeta tem tornado
as pessoas nervosas, depressivas e doentes.
Isto porque, para poder receber mais luz, as
pessoas precisam mudar física e mentalmente.
Devem organizar seus quartos de despejo,
porque sua consciência cada dia receberá mais
luz. E por mais que desejem evitar, precisarão
arregaçar as mangas e começar a limpeza, ou
terão que viver no meio da sujeira.
Esta mudança provoca dores físicas nos
ossos, que os médicos não conseguem
resolver, já que não provem de uma doença
que possa ser diagnosticada.
Dirão que é causado pelo estresse. Porém
isto não é real. São apenas emoções negativas
acumuladas, medos e angústias, todo o pó e
sujeira de anos que agora precisa ser limpo.
Algumas noites as pessoas acordarão e
não conseguirão dormir por algum tempo.
Não se preocupem. Leiam um livro, meditem,
assistam TV. Não imaginem que algo errado

ocorre. Você apenas está assimilando a
nova vibração planetária. No dia seguinte seu
sono ficará normal, e não sentirá falta de
dormir.
Se não entender este processo, pode ser
que as dores se tornem mais intensas e você
acabe com um diagnóstico de fibromialgia,
um nome que a medicina deu para o tipo de
dores que não tem causa visível.
Para isto não existe tratamento específico
- apenas antidepressivos, que farão com que
você perca a oportunidade de mudar sua vida.
Uma vez mais, cada um de nós precisa
escolher que tipo de realidade deseja
experimentar, porém sabendo que desta vez
os dramas serão sentidos com mais
intensidade, assim como o amor.
Quando aumentamos a intensidade da
luz, também aumentamos a intensidade da
escuridão, o que explica o aumento de
violência irracional nos últimos anos.
Estamos vivendo a melhor época da
humanidade desde todos os tempos.
Seremos testemunhas e agentes da
maior transformação de consciência jamais
imaginada.
Informe-se, desperte sua vontade de
conhecer estas questões.
A ciência sabe que algo está
acontecendo, você sabe que algo está
acontecendo.
Seja um participante ativo.
Que estes acontecimentos não o deixem
assustado, por não saber do que se trata.
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A transição e o caminho para a Nova Era
Reformador - Outubro, Novembro e Dezembro 2010
A transição para uma Nova Era está
inserida em um Planejamento Divino. No caminho podem ocorrer transes físicos, espirituais, psíquicos, políticos e sociais. A
Espiritualidade tem propiciado alertas e orientações continuadas, mas mantendo a tônica do apoio e do consolo.
O Codificador inseriu nas obras básicas mensagens espirituais e fez comentários preciosos
sobre o cumprimento da Lei do Progresso.
Mensageiros espirituais prosseguem até
nossos dias a nos oferecer orientações sobre os
momentos de transição que estamos vivendo.
Acompanhemos alguns destaques de

assertivas e esclarecimentos emanados da
Espiritualidade superior.
O Espírito Santo Agostinho, em O Evangelho segundo o Espiritismo, comenta que “o
progresso é uma das leis da Natureza. Todos
os seres da Criação, animados e inanimados,
estão submetidos a ele pela bondade de
Deus, que deseja que tudo se engrandeça e
prospere. A própria destruição, que parece aos
homens o termo das coisas, é apenas um meio
de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para
renascer e nada sofre o aniquilamento.
Ao mesmo tempo que os seres vivos pro

gridem moralmente, os mundos que eles
habitam progridem materialmente.”
Allan Kardec, em A Gênese, tece considerações sobre o tema em diversos capítulos,
sendo oportuna a transcrição das seguintes
afirmações dos Espíritos:
“O progresso da Humanidade se efetua,
pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas
as leis da Natureza são obra da eterna sabedoria e da presciência divina, tudo o que é
efeito dessas leis resulta da vontade de Deus,
não de uma vontade acidental e caprichosa,
mas de uma vontade imutável. Quando, por
conseguinte, a Humanidade está madura para
subir um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados, como
se pode dizer também que, em tal estação,
eles chegam para a maturação dos frutos e
sua colheita.
A Humanidade tem realizado incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais
haviam alcançado, sob o ponto de vista das
ciências, das artes e do bem-estar
material.Resta-lhes, ainda,um imenso progresso a realizar: fazerem que reinem entre si
a caridade, a fraternidade e a solidariedade,
que lhes assegurem o bem-estar moral.
É no período que ora se inicia que o Espiritismo florescerá e dará frutos. É, pois, para o
futuro, mais que para o presente, que
trabalhais; mas era necessário que esses trabalhos fossem elaborados previamente, porque preparam as vias da regeneração pela
unificação e pela racionalidade das crenças.
Felizes os que os aproveitam desde hoje”.
Em outra parte de A Gênese, o Codificador
insere mensagem do Espírito Arago, aliás,
muito esclarecedora:
“Num mesmo sistema planetário todos os
corpos que dele dependem reagem uns sobre os outros; todas as influências físicas aí
são solidárias, e não há um só dos efeitos, que
designais sob o nome de grandes perturbações, que não seja a consequência da componente das influências de todo esse sistema.
Quando se vos diz que a Humanidade chegou a um período de transformação, e que a
Terra deve elevar-se na hierarquia dos mundos, não vejais nestas palavras nada de místico, mas, ao contrário, a realização de uma das
grandes leis fatais do Universo, contra as quais
se quebra toda a má vontade humana”.

Desde as obras psicográficas iniciais de
Francisco Cândido Xavier, estão presentes os
temas sobre a evolução do planeta e suas naturais transformações materiais e espirituais.
O autor espiritual Emmanuel, na obra A
Caminho da Luz, alerta que “aproxima-se o
momento em que se efetuará a aferição de
todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo”.
Em outra parte da mesma obra, pondera
que “numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações,
renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima.
Então a Terra, como aquele mundo longínquo da Capela, ver-se-á livre das entidades
endurecidas no mal.
Ficarão no mundo os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade
sob a égide de Jesus, cuja misericórdia é o
verbo de vida e luz, desde o princípio”.
Emmanuel também discorre: “Depois da
treva surgirá uma nova aurora. Luzes
consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para a
sua marcha gloriosa no Ilimitado, e o Espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões, que os homens
perverteram, ligando-as no abraço acolhedor
do Cristianismo restaurado. Trabalhemos por
Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências”.
Já no final da obra Há Dois Mil Anos,
Emmanuel reproduz importante diálogo que
provém do Alto, o qual está relacionado com a
etapa do ciclo evolutivo em que vivemos: “Sim!
amados meus, porque o dia chegará no qual
todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu.
Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá
toda a Terra.
Trabalharemos com amor, na oficina dos
séculos porvindouros, reorganizaremos todos
os elementos destruídos, examinaremos detidamente todas as ruínas buscando o material
passível de novo aproveitamento e, quando
as instituições terrestres reajustarem a sua vida
na fraternidade e no bem, na paz e na justiça,
depois da seleção natural dos Espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um
novo ciclo evolutivo, consolidando, com as di
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vinas verdades do Consolador, os progresCALENDÁRIO DE REUNIÕES,
sos definitivos do homem espiritual”.
EVENTOS E ATIVIDADES DO MÊS
Sobre esse aspecto, o Espírito Bezerra
de Menezes comenta, em manifestação
psicofônica recente, que “Jesus está no Reuniões Públicas:
leme e os seus arquitetos divinos comanTerças
tarde 13:00 Passes,
dam os movimentos que lhe produzem alDesobssessão
teração da massa geológica, enquanto se
operam as transformações morais.
Quintas
noite 19:00 Passes,
Nos dias atuais, como no passado,
Desobssessão
amar é ver Deus em nosso próximo; meditar é encontrar Deus em nosso mundo Reuniões Privadas:
íntimo, a fim de espargir-se a caridade na
Segundas noite 20:00 Atend. Especial
direção de todas as criaturas humanas.
Trabalhar, portanto, o mundo íntimo,
Terças
noite 20:00 Socorro aos Viciados
não temer quaisquer ameaças de natureQuartas
noite 20:00 Saúde
za calamitosa através das grandes desQuintas
tarde 14:00 Escola de Médiuns e
truições que fazem parte do progresso e
Estudo da Doutrina
da renovação, ou aquelas de dimensão
não menos significativa na intimidade doSextas
noite 19:00 Escola de Médiuns e
méstica, nos conflitos do sentimento, deEstudo da Doutrina
monstrando que a luz do Cristo brilha em
Sábado
tarde 14:30 Escola de Médiuns e
nós e conduz-nos com segurança.
Sejam celebradas e vividas a crença
Estudo da Doutrina
em Deus, na imortalidade, nas vidas ou
existências sucessivas, fazendo que as
criaturas deem-se as mãos construindo o
EDITORIAL
mundo de regeneração e de paz pelo qual
todos anelamos...
Há muito tempo estamos ouvindo e lendo
Ainda verteremos muito pranto, ouvia respeito de que os tempos estão chegando.
remos muitas profecias alarmantes, mas
Em princípio nos apavoramos pois tudo o que
a Terra sairá desse processo de transforse entende sobre depois da passagem fazmação mais feliz, mais depurada, com
nos tremer nas bases. Apesar de todos os
seus filhos ditosos rumando para mundo
conselhos, continuamos desenvolvendo
superior na escalada evolutiva”.
nosso raciocínio em torno da vida na matéria
Em outra manifestação, a mesma Ene a notícia a respeito das transformações em
tidade espiritual esclarece: “...Estamos
nosso planeta nos criam medos e fantasias.
agora em um novo período. Estes dias
Porque? Pela simples razão de não
assinalam uma data muito especial, a data
conseguirmos nos alçar além deste limitado
da mudança do mundo de provas e expiacampo qie cerca nosso corpo atual. Eis que ,
ções para o mundo de regeneração. A
de repente, alguns amigos mais desligados
grande noite que se abatia sobre a Terra
nos apontam para uma realidade mais ampla
lentamente deu lugar ao amanhecer de
e universal!
bênçãos.
Prossigamos com nossos estudos,
Iniciada a grande transição, chegarenossas interpretações domésticas, mas não
mos ao clímax, e na razão direta em que o
tenham receio de ousar ir um pouco mais
planeta experimenta as suas mudanças fílonge! Usemos nossa coragem para aceitar
sicas, geológicas, as mudanças morais são
as mudanças siderais sem abandonar nossa
inadiáveis. Que sejamos nós aqueles Espíprática de fazer o bem sem limites, pois o Pai
ritos-espíritas que demonstremos a granhaverá de nos trazer a fome conforme o pão e
deza do amor de Jesus em nossas vidas”.
nada, efetivamente nada nos falatrá!
A etapa da transição que ora se vive,
Nilo Mattoso
sem dúvida, tem o Mestre Jesus no leme!

