
Como forma de preparação mental para 

você dinamizar as suas energias latentes, 

antes de começar a leitura específica deste 

livro, faça a sua Cosmoterapia plasmando o 

bailado do Universo com bilhões de bilhões 

de estrelas pintalgando a abóbada celeste e 

se sinta um coparticipante na obra do Cristo 

terráqueo, auxiliando a transformar o Brasil 

em a Luz do Mundo.

É esperado que o leitor entre, mental-

mente, em sintonia com a essência da men-

sagem contida neste trabalho e que, durante 

as silenciosas reflexões, se permita ajustar, 

gradativamente, o seu sentimento nobre à 

frequência vibratória do Cristo-Amor — o 

criador da Terra... Consiga despertar a Cen-

telha de Deus latente em si e com a voz da 

plenitude declamar poemas de gratidão a Je-

sus, o Nazareno Mestre, pela oportunidade 

de participar de um Planejamento Sideral 

voltado para a Terra — a implantação dos 

ADVENTOS CRÍSTICOS — que tem a mis-

são sagrada de renovar o Cristianismo.

Sinta o garbo de ajudar o Brasil a se tor-

nar o Coração do Mundo, Pátria do Evan-

gelho.

Saúde e Paz!
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O Brasil, na condição de berço para a civilização do Tercei-
ro Milênio, com seu espírito universalista, não se deterá na con-
duta apequenada dos órfãos da eterna fé, pois não é sua função, 
considerando que o atual materialismo religioso em um tempo 
muito curto será banido do orbe e, com ele, os seus professantes.

Os novos semeadores da palavra evangélica já não encon-
trarão a terra batida, onde as sementes da Boa Nova ali colo-
cadas são comidas pelas aves do esquecimento dos humanos 
desatentos... Nem em ambientes rochosos, sem terra o suficien-
te para que a palavra do Senhor penetre e crie raízes profundas 
na consciência dos terrenos... Também as palavras de renovação 
íntima não serão semeadas por entre as ervas daninhas, a fim 
de que os espinhos da ignorância dos desprovidos de vivência 
crística não venham a espicaçar os bem-intencionados.[1]

O Brasil, na condição de terra fértil, para onde o Nazare-
no Mestre transplantou a Árvore do Seu Evangelho, produzirá 
frutos em abundância e proverá o homem-espécie faminto das 
verdades eternas com o alimento sagrado da mensagem Dele — 
o Mestre dos Mestres —, contido em A Arca do Desconhecido.

No meu ensurdecedor silêncio, ouço uma voz sem 
som a me falar:

Filho!...
Quem sou?!...
EU SOU aquela que, na condição de mãe, te abriga 
em meu seio...
EU SOU aquele que, na condição de pai, provejo as 

[1] Conforme consta em Mateus, 13, 1-23, Parábola do Semeador.

A voz do Brasil
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tuas necessidades existenciais...
EU SOU o berço da Civilização do Espírito...
EU SOU o Coração do Mundo, a Pátria do Evangelho...
EU SOU a parte do planeta Terra predestinada a ser-
vir de palco para que os homens crísticos declamem 
poemas de amor à vida... Poemas de amor ao Senhor 
da Vida...
EU SOU o responsável pela implantação, na cons-
ciência dos humanos seres, dos Adventos Crísticos 
– a nova moral para a humanidade terrena...
EU SOU Aquele que vai ensinar o homem-espécie a 
orar e, através da oração, interagir com as consciên-
cias arcangélicas do Universo de Meu Deus...
EU SOU Aquele a despertar nos indivíduos de boa 
vontade a sua essência crística, a fim de que ele ad-
quira mérito e acesse a palavra sagrada proferida 
pelo Nazareno Mestre e contida em A Arca do Des-
conhecido.
EU SOU quem tem a sacra função de fazer com que 
a alma humana terrena conheça e reconheça a excel-
situde do Nazareno Mestre, a fim de despertar de si 
a força motriz da suprema fé e transformar em vida 
a Sua mensagem existente em A Arca do Desconhe-
cido, a sagrada relíquia da humanidade terrena, o 
indelével relicário de luz – o Evangelho cristão...
EU SOU o portador da divina incumbência lega-
da pelo Supremo Pai de regurgitar do inconsciente 
profundo do homem a sua Força Superior, o seu Eu 
Crístico, a Fagulha Dele em si... Fazer com que ele 
descubra, por esforço próprio, uma pérola preciosa 
no Oceano do Senhor de todos os mundos e sinta-se 
um homem cósmico, um homem integral, um ho-
mem que, convictamente, coloque os seus talentos a 
serviço da Vida, a serviço de Deus...

Oh! Homens de todos os quadrantes da Terra!...

Oh! Homens de todas as vertentes da sociedade!...
EU SOU Aquele que tem a sacra tarefa de induzir 
o homem-espécie a desdogmatizar o Cristianismo...
EU SOU portador da força-energia a fazer o homem 
sentir a pujança da mensagem do Sol Divino – o Mes-
tre da Galileia –, a fim de que ele possa dar feição à 
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ordem crística, ou seja, implantar na consciência da 
humanidade a proposta dos Adventos Crísticos.
EU SOU a sede do Cristianismo Renovado, com a 
função sagrada de levar os indivíduos a compreen-
derem a grandeza desta aurora que é única... Única 
em arrojo crístico para revelar ao mundo um Deus 
de Amor e Justiça...

Meus filhos!...
Filhos que nasceram da minha essência e aqueles 
outros, filhos do meu coração!...
Quem Sou?!...
EU SOU aquele a quem o Absoluto Criador dele-
gou a sacrossanta tarefa de auxiliar a despertar 
nos homens os seus divinos sentidos... A sua supre-
ma devoção à Suprema Inteligência Criadora do 
Universo...

Oh! Homens do Mundo-Terra!...
EU SOU a energia vital para alimentar a sociedade 
na era de Aquário!...
EU SOU a antena a captar do Cosmo energias pro-
vindas da Fonte Inesgotável da Vida – DEUS...
EU SOU uma parte da Terra que se humanizou 
para falar à humanidade sobre a minha predes-
tinação... A predestinação de esclarecer o homem 
quanto à sua necessidade de alcançar a Bonança... 
Alcançar a sintonia identificadora do Cristo-Pai... 
Atingir uma sincronia na frequência que identifi-
que a cosmicidade do Nazareno Mestre.

Oh! Homem brasileiro, filho do Supremo Pai!...
Vou precisar de tua mão para juntos trabalharmos 
na Vinha do Senhor...
Vou precisar de tua voz para lecionarmos lições de 
fraternidade às criaturas de boa vontade...
Vou precisar que subas ao púlpito da fé portando o 
semblante da convicção para declamares o poema 
de amor proferido pelo Sublime Sintetizador Cós-
mico quando no Sermão da Montanha falou das 
leis do Supremo Legislador.

Oh! Filhos da terra de Cruzeiro do Sul!
Vamos conscientizar o humano ser de boa vontade 
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de que ele é o sal da terra a dar sabor à vida dos 
seus semelhantes... De que ele é a luz do mundo 
colocada sobre o candelabro para iluminar a hu-
manidade do planeta Terra.

Homens!...
Quem sou?!...
EU SOU o Brasil — a nova terra da promissão.[2]

[2] Extraído, com adaptações, do livro A Arte de Interpretar a Vida, do mesmo 
autor, 3ª edição, em 2015, EDITORA DO CONHECIMENTO.
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Esta obra da série dos ADVENTOS CRÍSTICOS é dirigida 
aos humanos de todos os matizes psicológicos. Isso porque, em-
bora já estejamos sob os auspícios de Aquário e em fase de tran-
sição planetária, a sociedade terrena, ainda assim, continuará 
heterogênea, precisando de alguns séculos para ficar mais ho-
mogênea e ter condições para aspirar um ideal superior, mesmo 
convivendo com os infindáveis graus de evolução espiritual.

Durante a reflexiva leitura aproveite a dilatação da sua per-
cepção extrassensorial e declame um poema de gratidão a Deus 
pela oportunidade de estar encarnado para divulgar a mensa-
gem de Amor Universal — O Cristianismo Renovado.[1]

Será observado pelo leitor atento e portador de boa vonta-
de que, em dados momentos, mesmo usando nos textos as pala-
vras do Plano Físico, transcendemos para, projetados ao Plano 
Metafísico, compreendermos melhor a Criação e o Criador.

Com a evolução da Ciência e da Teologia, a Era de Aquá-
rio propiciará que a razão e o sentimento do homem terreno, 
paulatinamente, estreitem os laços de afeto de modo que, de 
mãos dadas, somem seus esforços tendo como objetivo o aces-
so à frequência da Mente Suprema — Deus —, advindo como 
consequência o término da separatividade, não somente entre 
a Ciência e a Religião, mas também entre os demais pilares da 
sociedade, vez que o momento é de união sem fusão e de dis-
tinção sem separação.[2]

[1] O Cristianismo Renovado é também o título de um livro do mesmo autor, 1ª 
edição, em 2014, EDITORA DO CONHECIMENTO.
[2] Pai João de Aruanda, no livro Aruanda, 1ª edição, psicografia de Robson Pi-
nheiro, Casa dos Espíritos Editora.

Apresentação
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Após este instante seletivo-apocalíptico que nós, os terrá-
queos, estamos vivendo, os integrantes da sociedade que, por 
mérito, continuarem na Terra, encarnados ou desencarnados, 
conceberão o Deus único, independentemente da condição psi-
coemocional, do grau de evolução espiritual ou do pilar abraça-
do. Por se tratar de espíritos graduados para frequentarem uma 
Escola Secundária, utilizarão a sua força motriz[3] para desper-
tar os Atributos Divinos latentes em seus âmagos, os quais são 
capazes de desatar os nós psíquicos atreladores ao plano da 
existencialidade separatista e, assim, impulsioná-los para os 
planos superlativos da essencialidade divina, ou seja, àqueles 
que conduzem o espírito à identificação e à integração da vida 
cósmica.

Por conseguinte, o Brasil, predestinado a ser o Coração do 
Mundo, Pátria do Evangelho com a sacra incumbência de pe-
las vias internas do coração evangelizar a sociedade planetária, 
conta com os espíritos encarnados mais lúcidos, habitantes da 
nação brasileira, e também com os luminosos desencarnados da 
psicosfera da Terra e de outros redutos do Universo, todos a ser-
viço da mesma divinal causa — auxiliar na tarefa espiritual de 
cunho universalista que o Brasil tem para com a humanidade.

O Brasil na sua iluminativa missão de a Luz do Mundo 
deve se empenhar em:

— Levar o ser humano na sua individualidade a despertar as 
suas potencialidades, visando adquirir condições para captar, 
por ressonância,[4] o magnetismo divino do Mundo Maior e fa-
zer prevalecer na consciência da alma a fraternal unidade na 
diversidade...
— Induzir, amorosamente, a pessoa a se dedicar ao seu aper-
feiçoamento moral, isto é, à sua integração consciente ao Deus 
Absoluto de Amor e Justiça, incinerando, dessa forma, os deu-
ses criados pelos homens...
— Fazer com que o indivíduo se sinta mais motivado para com 
as aquisições dos eternos tesouros celestes e que não se prenda 
aos transitórios tesouros terrestres. E, assim, seguirá dilatando 
os seus sentimentos sagrados e emotivos do afeto fraterno e 

[3] É a força que move, que produz movimento. Pode ser usada a expressão em 
sentido figurado para significar aquele ou aquilo que faz as coisas acontecerem.
[4] Em física, ressonância é o fenômeno em que um sistema vibratório ou força 
externa conduz outro sistema a oscilar com maior amplitude em frequências. Fonte: 
Wikipédia.
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da união evangélica, além de estar adquirindo visão panorâ-
mica de amplitude universalista na condição de um ser eterno 
e imortal.

Com o exílio dos espíritos retrógrados à eterna evolução, a 
Terra ficará, naturalmente, aliviada da camada energética ge-
rada pelas formas de pensamento desprovidas de sentimentos 
elevados, pois foram absorvidas pelo “planeta higienizador” que 
cruzará o céu terráqueo nos próximos instantes.

Também é tarefa do Brasil na sua sacrossanta missão de 
Luz do Mundo:

— Ensinar aos encarnados do conjunto planetário que o inces-
sante trabalho é a maneira mais pedagógica de se desenvolve-
rem os dons divinos, os quais facultam à alma o vislumbre do 
eterno vir a ser e lhe propiciam um estado mental de êxtase, de 
paraíso edênico...
— Esclarecer, pela lógica, que o trabalho é mecanismo dinâmi-
co de ascensão espiritual, já que, pela Lei do Criador, não é pos-
sível conceber o Todo de abrangência sideral antes de conhecer 
e vivenciar os ensinamentos fornecidos pelas partes. O trabalho 
é responsável por tal proeza...
— Introjetar na consciência da criatura humana que, quan-
to mais evolui, mais o espírito trabalha na Vinha do Senhor. 
Por ser da lei do Supremo Legislador que em nenhum ponto 
do Universo será encontrado um anjo de braços cruzados ou 
cochilando, estejamos atentos, tendo em vista que a evolução 
espiritual tem “sinônimo” de ação, movimento e dinâmica para 
desenvolver a eterna faculdade criadora existente, em latência, 
nos indivíduos... Ressaltemos que “o anjo não dorme”.

Observemos que estamos humanizando o Brasil, mas a 
prioridade, no momento, é levar o brasileiro e os demais inte-
grantes da sociedade para que:

— Tomem consciência de que o Brasil foi escolhido pelos Admi-
nistradores Siderais para, diante da humanidade, desempenhar 
a divina missão de pedagogo e, em nome do Cristo-Pai, ensinar, 
principalmente pela exemplificação, como inserir na rotina da 
vida a mensagem evangélica do Nazareno Mestre...
— Substituam a pedagogia do sofrimento apoiado na antivital 
resignação pela pedagogia da compreensão para com a Lei de 
Causa e Efeito, a ponto de abraçar a sua dor sem sofrimento, 
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convictos de que ela está desempenhando o seu sagrado papel 
educativo — o de disciplinar almas...
— Construam uma ponte psíquica entre o plano físico e o me-
tafísico para magnetizar os ambientes onde estiver atuando 
com os eflúvios emanados do seu crístico e amoroso coração 
transportando luzes refulgentes na frequência da cor rosa que 
identifica o raio do afeto, o raio do amor.

O homem-espécie é o alvo a ser alcançado por meio destes 
apontamentos. Por assim ser, é esperado que ele durante a lei-
tura reflexiva desperte do inconsciente profundo o seu Cristo 
Interno para trazer a lume e com clareza as suas magníficas 
e milenares experiências adquiridas em outras vidas e, dessa 
forma, tornar-se luminoso para iluminar a outrem.

Assim, leitor companheiro, após assimilar a divinal e peda-
gógica função do trabalho para quem pretende ascender espi-
ritualmente, comece a formatar, mentalmente, os novos passos 
que os brasileiros precisarão dar para que o Brasil se gradue a 
ponto de ser a Luz do Mundo.

Vejamos então:

— Delineie os primeiros passos dando vazão às superiores in-
clinações no plano dinâmico e harmônico da Criação de Deus 
para contribuir com a sua cota na construção energética de 
uma nova Terra...
— Vislumbre-se, na condição de espírito individual, forjando-
se um novo ser de conteúdo consciencial e expandindo-se em 
direção à Consciência Universal... Exercite a sua elasticidade 
mental aspirando graduar-se à frequência que lhe permita sen-
tir e identificar em si o amor universal...
— Amplie com dinamismo mental os seus próprios recursos 
latentes no sentido de trazê-los ao consciente, vez que o ser 
humano é portador dos Atributos da Divindade Criadora. Não 
economize a capacidade imaginativa e se projete para o eterno 
futuro, convicto do eterno transformismo, procurando estrutu-
rar magnificamente a sua perfeição moral, ou seja, a sua liga-
ção, o seu Religare, a sua Reversão consciente ao Deus Absolu-
to na condição de Filho Pródigo.

Visto que a nossa atual evolução espiritual nos permite que 
formatemos e preparemos, paulatinamente, o homem novo so-
licitado pelo Nazareno Mestre em Sua mensagem evangélica, 
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precisamos, sutilmente, entrar em ação com o dinamismo de 
quem não tem dúvida de que é portador dos Divinos Atributos 
de Deus. Desse modo, estaremos contribuindo para a transfor-
mação do Brasil em Coração do Mundo, Pátria do Evangelho... 
Transformando o Brasil em a Luz do Mundo..., o Sal da Terra.
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Com a finalidade de atender às exigências do mundo mo-
derno em que o ser humano vive com a mente sobrecarregada de 
informações, usamos, neste trabalho, a didática de perguntas e 
respostas para melhor direcionar o leitor na assimilação do con-
teúdo... Também repetimos palavras, conceitos e frases, visando fi-
xá-las na sua alma, considerando que tais ensinamentos precisam 
estar na memória objetiva para exercitarmos o seu vivenciamento.

A linguagem, que é universalista, abriga inúmeras formas 
mentais, culturais, emocionais, religiosas etc., tendo em vista 
que o Universo criado é regido por leis perfeitas e estes apon-
tamentos obedecem à logicidade da Criação Divina, à idade da 
Terra e, também, ao seu momento histórico.

Por não existir o chamado “mistério da fé”, o leitor:

— Sabedor de que na Criação não há mistério deve se desatrelar 
das religiões e a vivenciar os angelicais ensinamentos do Naza-
reno Mestre para se graduar à religiosidade e, livre de preconcei-
tos, usufruir das progressivas emoções humanas e espirituais...
— Durante as reflexões com ensinamentos emotivos e intelec-
tivos deve se desarmar para alcançar as frequências das hie-
rarquias angelicais e se motivar para celebrar a vida enquanto 
encarnado, convicto de que o Céu para os terráqueos é conquis-
tado na Terra...
— Sem abdicar das realidades educativas da vida existencial 
se projetar sempre, vislumbrando o eternamente novo, a fim de 
dilatar a sua consciência, despertar o seu Cristo Interno, mani-
festar o amor incondicional para que seja de amplitude univer-
sal e sentir as emanações advindas das exaltações crísticas, dos 
eflúvios celestiais.

Esclarecimento
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É sabido que renovar o Cristianismo é renovar o cristão. 
Com isso, Brasil, a Luz do Mundo, apoiado nas Constantes Uni-
versais, busca acelerar a nossa alma para que, mesmo limita-
da ao corpo biológico, não fique asfixiada no plano material, 
também sagrado para nós, a fim de que, fazendo uso da Força 
Superior, possamos adquirir conhecimentos libertadores e men-
talmente alçar voos aos planos da angelitude.

Pela lei universal da evolução espiritual, não há possibili-
dade de alcançarmos as frequências dos planos celestes antes de 
vivermos harmonizados com o plano terrestre. Em assim sendo, 
procuremos ter ações e reações condizentes para com os princí-
pios ético-morais cristãos na condição de fagulhas de Deus que 
somos. Dessa forma estaremos aptos para que possamos nos en-
riquecer da Graça Divina e reparti-la com os nossos semelhantes.

Sejamos aqueles abrasados em incêndio de amor, portado-
res de magnetismo com a fragrância da sacralidade, para que, 
assim, caminhemos pelo mundo tendo atitudes e ações que 
identifiquem a nossa prazerosa tarefa de sermos intermediários 
entre a vontade do Criador e as necessidades das criaturas.

Durante a leitura, almejemos alcançar as vibrações dos pla-
nos superiores... Como ideal divino devemos nos tornar porta-
vozes do Meigo Jesus... Falarmos no dia a dia com o magnetis-
mo da misericórdia para que a nossa voz seja uma oração viva 
a despertar consciências...

Cientes somos de que cada ser humano é parte não aparta-
da de Deus. Daí sermos portadores da Divina Luz do Supremo 
Criador do Universo. Assim, ativemos o nosso Deus Interno para, 
convictamente, nos tornarmos divulgadores dos Adventos Crísti-
cos, representando o Nazareno Mestre na Sua angelical condição 
de apoteótica Luz Cósmica a serviço do Cristo Terráqueo.

A pessoa, ao assumir tarefas espirituais relevantes perante 
o Céu e a Terra, deve:

— Cuidar de sua ascese espiritual por meio dos conhecimentos 
libertadores e vivência crística e jamais abrir mão dos ideais 
superiores, visando sempre alcançar as frequências que identi-
fiquem os planos da angelitude...
— Manter paisagens mentais de beleza edênica para em unís-
sono às pulsações do Cristo-Amor se tornar um medianeiro da 


